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بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد   وحده والص�ة والس�م على م�ن � نب�ي بع�ده ق�ال الش�يخ ا�م�ام 
العالم الع�مة شيخ ا�س�م تقي الدين أبو العب�اس أحم�د ب�ن عب�د الحل�يم ب�ن عب�د الس��م اب�ن تيمي�ة 

ستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا الحمد   نحمده ونستعينه ون: الحراني رضي هللا عنه وأرضاه 
وأش�ھد أن � إل�ه إ� هللا ; ومن سيئات أعمالنا من يھده هللا ف� مضل له ومن يض�لل ف�� ھ�ادي ل�ه 

وحده � شريك له وأشھد أن محمدا عبده ورسوله صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد 
م�ن ; س�معوه من�ي ف�ي بع�ض المج�الس فقد سألني من تعينت إجابتھم أن أكت�ب لھ�م مض�مون م�ا : 

لمسيس الحاجة إلى تحقيق ھذين اQصلين وكث�رة  والقدرالك�م في التوحيد والصفات وفي الشرع 
: فإنھما مع حاجة كل أحد إليھما ومع أن أھل النظر والعل�م وا�رادة والعب�اد . ا�ضطراب  فيھما 

اجون معه إلى بيان الھ�دى م�ن الض��ل � بد أن يخطر لھم في ذلك من الخواطر واQقوال ما يحت
من : � سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات وما يعتري القلوب في ذلك 

ھ�و م�ن ب�اب الخب�ر : الشبه التي توقعھا في أنواع الض��ت ف�الك�م ف�ي ب�اب التوحي�د والص�فات 
ال�دائر ب�ين : ھ�و م�ن ب�اب الطل�ب وا�رادة : الش�رع والق�در  ر بين النفي وا�ثبات والك�م فيالدائ

نفي��ا وإثبات�ا وا�نس��ان يج�د ف��ي نفس��ه الف�رق ب��ين النف��ي : ا�رادة والمحب�ة وب��ين الكراھ�ة وال��بغض 
حت�ى إن الف�رق ب�ين ھ�ذا ; والتصديق والتكذيب وبين الح�ب وال�بغض والح�ض والمن�ع ; وا�ثبات 

ومعروف عند أصناف المتكلمين في العلم النوع وبين النوع اbخر معروف عند العامة والخاصة 
م�ن أھ��ل النظ�ر والنح��و ; كم�ا ذك�ر ذل��ك الفقھ�اء ف��ي كت�اب ا�يم��ان وكم�ا ذك��ره المقس�مون للك���م 

وا�نش�اء أم�ر , والخبر دائر بين النفي وا�ثب�ات , خبر وإنشاء : والبيان فذكروا أن الك�م نوعان 
أن يثب�ت   م�ا يج�ب إثبات�ه ل�ه م�ن ص�فات الكم�ال  ف�� ب�د للعب�د: أو نھي أو إباحة وإذا كان كذلك 

وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد ھذه الحال و� بد له في أحكامه  من أن يثبت خلق�ه وأم�ره 
: فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه 

نا خاليا م�ن الزل�ل وھ�ذا يتض�من التوحي�د ف�ي عبادت�ه من القول والعمل ويؤمن بشرعه وقدره إيما
التوحي�د ف�ي العل�م ( وھو التوحيد في القصد وا�رادة والعمل واQول يتض�من : وحده � شريك له 

ق��ل ي��ا أيھ��ا { : ودل عل��ى اbخ��ر س��ورة } ق��ل ھ��و هللا أح��د { والق��ول كم��ا دل عل��ى ذل��ك س��ورة 
نب�ي ص�لى هللا علي�ه وس�لم يق�رأ بع�د الفاتح�ة ف�ي وھما سورتا ا�خ�ص وبھم�ا ك�ان ال} الكافرون 

التوحيد في الصفات فاQصل في ھذا ( ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك فأما اQول وھو 
فيثب�ت   م�ا أثبت�ه ; نفي�ا وإثبات�ا : الباب أن يوصف هللا بما وصف به نفسه وبما وصفته ب�ه رس�له 

أن طريق�ة س�لف اQم�ة وأئمتھ�ا إثب�ات م�ا أثبت�ه م��ن  لنفس�ه وينف�ي عن�ه م�ا نف�اه ع�ن نفس�ه وق�د عل��م
الصفات من غير تكييف و� تمثيل ومن غير تحريف و� تعطي�ل وك�ذلك ينف�ون عن�ه م�ا نف�اه ع�ن 

� في أسمائه و� ف�ي آيات�ه ف�إن هللا تع�الى ذم : نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد 
و  اQسماء الحس�نى ف�ادعوه بھ�ا وذروا ال�ذين { : تعالى  الذين يلحدون في أسمائه وآياته كما قال

إن ال�ذين يلح�دون ف�ي آياتن�ا � { : وق�ال تع�الى } يلحدون في أسمائه س�يجزون م�ا ك�انوا يعمل�ون 
. اbي��ة } يخف��ون علين��ا أفم��ن يلق��ى ف��ي الن��ار خي��ر أم م��ن ي��أتي آمن��ا ي��وم القيام��ة اعمل��وا م��ا ش��ئتم 

إثبات�ا ب�� تش�بيه وتنزيھ�ا : والصفات مع نف�ي مماثل�ة المخلوق�ات  فطريقتھم تتضمن إثبات اQسماء
ل�يس كمثل�ه { فف�ي قول�ه . } ليس كمثله شيء وھ�و الس�ميع البص�ير { : ب� تعطيل كما قال تعالى 

  .رد لiلحاد والتعطيل . } وھو السميع البصير { : رد للتشبيه والتمثيل وقوله : } شيء 

ب�ات مفص�ل ونف�ي مجم�ل ف�أثبتوا   الص�فات عل�ى وج�ه التفص�يل بإث( بع�ث رس�له : وهللا سبحانه 
فاعبده واصطبر لعبادته ھ�ل تعل�م { ونفوا عنه ما � يصلح له من التشبيه والتمثيل كما قال تعالى 

مس�اميا : ويق�ال . أي نظي�را يس�تحق مث�ل اس�مه } ھل تعل�م ل�ه س�ميا { : قال أھل اللغة } له سميا 
لم يلد { ھل تعلم له سميا مثي� أو شبيھا وقال تعالى ( عن ابن عباس يساميه وھذا معنى ما يروى 



وق�ال } ف�� تجعل�وا   أن�دادا وأن�تم تعلم�ون { : وقال تع�الى } ولم يكن له كفوا أحد } { ولم يولد 
} ومن الناس من يتخذ من دون هللا أن�دادا يحب�ونھم كح�ب هللا وال�ذين آمن�وا أش�د حب�ا   { : تعالى 

وجعلوا   شركاء الجن وخلقھم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم س�بحانه وتع�الى { : لى وقال تعا
بديع السماوات واQرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخل�ق ك�ل ش�يء } { عما يصفون 

تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا { : ؟ وقال تعالى } وھو بكل شيء عليم 
: وق�ال تع�الى } ي له ملك السماوات واQرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في المل�ك الذ} { 

أ� إنھ�م م�ن } { أم خلقن�ا الم�ئك�ة إناث�ا وھ�م ش�اھدون } { فاستفتھم ألربك البنات ولھم البن�ون { 
م��ا لك��م كي��ف } { أاص��طفى البن��ات عل��ى البن��ين } { ول��د هللا وإنھ��م لك��اذبون } { إفكھ��م ليقول��ون 

} { ف��أتوا بكت��ابكم إن كن��تم ص��ادقين } { أم لك��م س��لطان مب��ين } { أف��� ت��ذكرون } { حكم��ون ت

} { سبحان هللا عما يصفون } { وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنھم لمحضرون 

وس���م عل��ى } { س��بحان رب��ك رب الع��زة عم��ا يص��فون { : إل��ى قول��ه } إ� عب��اد هللا المخلص��ين 
فسبح نفسه عما يصفه المفترون المشركون وسلم على . } والحمد   رب العالمين } {  المرسلين

إذ ھو س�بحانه المس�تحق للحم�د بم�ا ل�ه ; المرسلين لس�مة ما قالوه من ا�فك والشرك وحمد نفسه 
فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما : ا�ثبات المفصل ( من اQسماء والصفات وبديع المخلوقات وأما 

قل ھ�و هللا { : اbية بكمالھا وقوله } هللا � إله إ� ھو الحي القيوم { : له في محكم آياته كقوله أنز
وھ��و } { وھ��و العل��يم الق��دير } { وھ��و العل��يم الحك��يم { : الس��ورة وقول��ه } هللا الص��مد } { أح��د 

} { ل�ودود وھ�و الغف�ور ا}  { وھو الغفور ال�رحيم } { وھو العزيز الحكيم } { السميع البصير 

ھ�و اQول واbخ�ر والظ�اھر والب�اطن وھ�و بك�ل ش�يء } { فعال لما يري�د } { ذو العرش المجيد 
ھو الذي خلق السماوات واQرض في ستة أيام ثم استوى على الع�رش يعل�م م�ا يل�ج ف�ي } { عليم 

م�ا اQرض وما يخرج منھا وما ين�زل م�ن الس�ماء وم�ا يع�رج فيھ�ا وھ�و معك�م أي�ن م�ا كن�تم وهللا ب
} ذل�ك ب�أنھم اتبع�وا م�ا أس�خط هللا وكرھ�وا رض�وانه ف�أحبط أعم�الھم { : وقوله } تعملون بصير 

اbي�ة } فسوف يأتي هللا بقوم يحبھم ويحبونه أذل�ة عل�ى الم�ؤمنين أع�زة عل�ى الك�افرين { : وقوله 
دا ومن يقتل مؤمنا متعم{ : وقوله } رضي هللا عنھم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه { : وقوله 

إن ال�ذين كف�روا ين�ادون لمق�ت هللا { : وقول�ه } فجزاؤه جھنم خالدا فيھا وغض�ب هللا علي�ه ولعن�ه 
ھل ينظرون إ� أن ي�أتيھم هللا { : وقوله } أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى ا�يمان فتكفرون 

ھ�ا ول�tرض ثم استوى إلى الس�ماء وھ�ي دخ�ان فق�ال ل{ : وقوله } في ظلل من الغمام والم�ئكة 
وناديناه من { : وقوله } وكلم هللا موسى تكليما { : وقوله } ائتيا طوعا أو كرھا قالتا أتينا طائعين 
وي��وم ين��اديھم فيق��ول أي��ن ش��ركائي ال��ذين كن��تم { : وقول��ه } جان��ب الط��ور اQيم��ن وقربن��اه نجي��ا 

ھو هللا الذي � إله { : له وقو} إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون { وقوله } تزعمون 
ھ�و هللا ال�ذي � إل�ه إ� ھ�و المل�ك الق�دوس } { إ� ھو عالم الغي�ب والش�ھادة ھ�و ال�رحمن ال�رحيم 

ھو هللا الخالق البارئ } { الس�م المؤمن المھيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان هللا عما يشركون 
إلى أمثال . } اQرض وھو العزيز الحكيم المصور له اQسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات و

ھذه اbيات واQحاديث الثابتة عن النبي صلى هللا عليه وسلم في أسماء ال�رب تع�الى وص�فاته ف�إن 
في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل وإثبات وحدانيته بنف�ي التمثي�ل م�ا ھ�دى هللا ب�ه 

وأم�ا م�ن زاغ . ات هللا وس��مه عل�يھم أجمع�ين عباده إلى سواء السبيل فھ�ذه طريق�ة الرس�ل ص�لو
وحاد عن سبيلھم من الكفار والمشركين والذين أوت�وا الكت�اب وم�ن دخ�ل ف�ي ھ�ؤ�ء م�ن الص�ابئة 

ف��إنھم عل��ى ض��د ذل��ك يص��فونه بالص��فات : والمتفلس��فة والجھمي��ة والقرامط��ة والباطني��ة ونح��وھم 
� حقيقة له عند التحصيل وإنما يرجع إلى  السلبية على وجه التفصيل و� يثبتون إ� وجودا مطلقا

ف�إنھم ; وجود في اQذھان يمتنع تحقق�ه ف�ي اQعي�ان فق�ولھم يس�تلزم غاي�ة التعطي�ل وغاي�ة التمثي�ل 
ويعطل�ون اQس�ماء والص�فات تعط�ي� يس�تلزم نف�ي ; يمثلونه بالممتنعات والمع�دومات والجم�ادات 

� موجود و� معدوم و� حي و� ميت و� عالم : فغ�تھم يسلبون عنه النقيضين فيقولون . الذات 
و� جاھل Qنھم يزعمون أنھم إذا وصفوه با�ثبات شبھوه بالموجودات وإذا وصفوه بالنفي شبھوه 

وحرفوا ما أنزل هللا من الكتاب وما ; بالمعدومات  فسلبوا النقيضين وھذا ممتنع في بداھة العقول 



وا من�ه ف�إنھم ش�بھوه بالممتنع�ات إذ س�لب النقيض�ين كجم�ع جاء به الرسول فوقعوا في شر مما ف�ر
أن الوجود � بد له من موجد واجب بذاته . النقيضين ك�ھما من الممتنعات وقد علم با�ضطرار 

� يجوز عليه الحدوث و� العدم فوص�فوه بم�ا يمتن�ع وج�وده فض�� ; قديم أزلي ; غني عما سواه 
اربھم طائف��ة م��ن الف�س��فة وأتب��اعھم فوص��فوه بالس��لوب وق��. ع��ن الوج��وب أو الوج��ود أو الق��دم 

وا�ضافات دون صفات ا�ثبات وجعلوه ھ�و الوج�ود المطل�ق بش�رط ا�ط��ق وق�د عل�م بص�ريح 
العق��ل أن ھ��ذا � يك��ون إ� ف��ي ال��ذھن � فيم��ا خ��رج عن��ه م��ن الموج��ودات وجعل��وا الص��فة ھ��ي 

بديھات وجعلوا ھذه الصفة ھي اQخرى فلم فجعلوا العلم عين العالم مكابرة للقضايا ال, الموصوف 
يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا للعلوم الضروريات وقاربھم طائفة ثالثة م�ن أھ�ل الك��م 

فمنھم من جعل العليم  -فأثبتوا   اQسماء دون ما تتضمنه من الصفات ; من المعتزلة ومن اتبعھم 
م المحضة المترادفات ومنھم من ق�ال عل�يم ب�� عل�م ق�دير كاQع�; والبصير ; والسميع ; والقدير 

ب� قدرة سميع بصير ب� سمع و� بصر فأثبتوا ا�سم دون ما تضمنه من الصفات  والك��م عل�ى 
فساد مقالة ھؤ�ء وبيان تناقضھا بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول مذكور في غير ھ�ذه 

يقع�ون ف�ي نظي�ره وف�ي ش�ر من�ه م�ع م�ا يل�زمھم م�ن الكلمات وھؤ�ء جم�يعھم يف�رون م�ن ش�يء ف
التحريف والتعطيل ولو أمعنوا النظر لسووا ب�ين المتم�اث�ت وفرق�وا ب�ين المختلف�ات كم�ا تقتض�يه 

ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أنما أن�زل إل�ى الرس�ول ھ�و الح�ق م�ن رب�ه ; المعقو�ت 
ن أھ�ل المجھ�و�ت المش�بھة ب�المعقو�ت يسفس�طون ولكنھم م. ويھدي إلى صراط العزيز الحميد 

وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه � بد من موجود قديم . في العقليات ويقرمطون في السمعيات 
كالحيوان والمعدن والنبات والحادث ممكن ليس : غني عما سواه إذ نحن نشاھد حدوث المحدثات 

دث � ب�د ل�ه م�ن مح�دث والممك�ن � ب�د ل�ه م�ن بواج�ب و� ممتن�ع وق�د عل�م با�ض�طرار أن المح�
فإذا لم يكون�وا خلق�وا م�ن غي�ر } أم خلقوا من غير شيء أم ھم الخالقون { : موجد كما قال تعالى 

  .خالق و� ھم الخالقون Qنفسھم تعين أن لھم خالقا خلقھم 

دث ممك�ن وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما ھ�و ق�ديم واج�ب بنفس�ه وم�ا ھ�و مح�
فمعلوم أن ھذا موجود وھذا  موجود و� يلزم من اتفاقھما في مسمى الوجود : يقبل الوجود والعدم 

أن يكون وجود ھذا مثل وجود ھذا بل وجود ھذا يخصه ووجود ھذا يخصه واتفاقھما في اسم عام 
ف�� . ي�ره � يقتضي تماثلھما في مسمى ذلك ا�سم عند ا�ضافة والتخصيص والتقيي�د و� ف�ي غ: 

; إن ھ��ذا مث��ل ھ��ذا : يق��ول عاق��ل إذا قي��ل أن الع��رش ش��يء موج��ود وأن البع��وض ش��يء موج��ود 
�تفاقھما في مسمى الشيء والوجود Qنه ليس في الخارج شيء موجود غيرھما يشتركان فيه ب�ل 

: ال�ذھن يأخ��ذ معن�ى مش��تركا كلي�ا ھ��و مس�مى ا�س��م المطل�ق وإذا قي��ل ھ�ذا موج��ود وھ�ذا موج��ود 

مع أن ا�س�م حقيق�ة ف�ي ك�ل منھم�ا ولھ�ذا س�مى هللا ; كل منھما يخصه � يشركه فيه غيره  فوجود
وكان�ت تل�ك اQس�ماء مختص�ة ب�ه إذا أض�يفت إلي�ه � يش�ركه ; نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء 

فيھا غيره وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بھم مضافة إليھم توافق تلك اQسماء إذا قطع�ت 
ولم يلزم من اتفاق ا�س�مين وتماث�ل مس�ماھما واتح�اده عن�د ا�ط��ق ; ة والتخصيص عن ا�ضاف

اتفاقھما و� تماثل المسمى عند ا�ضافة والتخصيص فض� : والتجريد عن ا�ضافة والتخصيص 
هللا � إل�ه إ� { : فق�د س�مى هللا نفس�ه حي�ا فق�ال . عن أن يتحد مسماھما عند ا�ضافة والتخصيص 

يخرج الح�ي م�ن المي�ت ويخ�رج المي�ت م�ن { : فقال ; وسمى بعض عباده حيا } قيوم ھو الحي ال
يخرج الح�ي { :  وليس ھذا الحي مثل ھذا الحي Qن قوله الحي اسم   مختص به وقوله } الحي 

ولك�ن ; اسم للحي المخلوق مختص به وإنما يتفقان إذا أطلقا وج�ردا ع�ن التخص�يص } من الميت 
وجود في الخارج ولكن العقل يفھم من المطلق ق�درا مش�تركا ب�ين المس�ميين ليس للمطلق مسمى م

وعند ا�ختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق و� بد من ھذا 
ف��ي جمي��ع أس��ماء هللا وص��فاته يفھ��م منھ��ا م��ا دل علي��ه ا�س��م بالمواط��أة وا�تف��اق وم��ا دل علي��ه 

س�بحانه  -المانعة من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه : با�ضافة وا�ختصاص 
وبشروه بغ�م عل�يم { : وتعالى وكذلك سمى هللا نفسه عليما حليما وسمى بعض عباده عليما فقال 

يعن�ي إس�ماعيل ول�يس العل�يم } فبش�رناه بغ��م حل�يم { : يعن�ي إس�حاق وس�مى آخ�ر حليم�ا فق�ال } 



إن هللا يأمركم أن تؤدوا اQمان�ات { : وسمى نفسه سميعا بصيرا فقال , م كالعليم و� الحليم كالحلي
إلى أھلھا وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن هللا نعما يعظكم به إن هللا كان سميعا بصيرا 

إن�ا خلقن�ا ا�نس�ان م�ن نطف�ة أمش�اج نبتلي�ه فجعلن�اه { : وسمى بعض عباده س�ميعا بص�يرا فق�ال } 
فقال . وليس السميع كالسميع و� البصير كالبصير وسمى نفسه بالرءوف الرحيم } را سميعا بصي

لق��د ج��اءكم { : وس��مى بع��ض عب��اده ب��الرءوف ال��رحيم فق��ال } إن هللا بالن��اس ل��رءوف رح��يم { : 
ول�يس ال�رءوف } رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم ب�المؤمنين رءوف رح�يم 

وسمى بعض عباده } الملك القدوس { : فقال . لرحيم وسمى نفسه بالملك كالرءوف و� الرحيم كا
وليس الملك } وقال الملك ائتوني به } { وكان وراءھم ملك يأخذ كل سفينة غصبا { بالملك فقال 

أفم�ن ك�ان مؤمن�ا { : وسمى نفسه ب�المؤمن المھ�يمن وس�مى بع�ض عب�اده ب�المؤمن فق�ال . كالملك 
العزيز الجبار { : وليس المؤمن كالمؤمن وسمى نفسه بالعزيز فقال }  كمن كان فاسقا � يستوون

ول��يس العزي��ز ك��العزيز } قال��ت ام��رأة العزي��ز { : وس��مى بع��ض عب��اده ب��العزيز فق��ال } المتكب��ر 
ك�ذلك يطب�ع هللا عل�ى ك�ل { : وسمى نفسه الجبار المتكبر وسمى بعض خلقه بالجبار المتكب�ر ق�ال 

بار كالجبار و� المتكبر كالمتكبر ونظائر ھ�ذا متع�ددة وك�ذلك س�مى وليس الج} قلب متكبر جبار 
و� يحيطون بشيء من علمه إ� بما شاء { : صفاته بأسماء وسمى صفات عباده بنظير ذلك فقال 

أولم يروا أن هللا الذي { : وقال } إن هللا ھو الرزاق ذو القوة المتين { : وقال } أنزله بعلمه } { 
وما أوتيتم من العلم إ� قل�ي� { : وسمى صفة المخلوق علما وقوة فقال } م قوة خلقھم ھو أشد منھ

هللا ال�ذي { : وق�ال } فرحوا بما عندھم من العلم { : وقال } وفوق كل ذي علم عليم { : وقال } 
{ : وق�ال } خلقكم من ض�عف ث�م جع�ل م�ن بع�د ض�عف ق�وة ث�م جع�ل م�ن بع�د ق�وة ض�عفا وش�يبة 

واذك�ر عب�دنا داود ذا { : أي بقوة وقال } والسماء بنيناھا بأيد { : وقال } م ويزدكم قوة إلى قوتك
أي ذا الق��وة ول��يس العل��م ك��العلم و� الق��وة ك��القوة ووص��ف نفس��ه بالمش��يئة ووص��ف عب��ده } اQي��د 

وقال } وما تشاءون إ� أن يشاء هللا رب العالمين } { لمن شاء منكم أن يستقيم { : بالمشيئة فقال 
وما تشاءون إ� أن يشاء هللا إن هللا ك�ان } { فمن شاء اتخذ إلى ربه سبي� } { ھذه تذكرة إن { : 

تري�دون ع�رض ال�دنيا وهللا { : وكذلك وصف نفسه با�رادة وعبده ب�ا�رادة فق�ال } عليما حكيما 
فس�وف { : ووص�ف نفس�ه بالمحب�ة ووص�ف عب�ده بالمحب�ة فق�ال } يريد اbخرة وهللا عزيز حكيم 

ووص�ف } قل إن كن�تم تحب�ون هللا ف�اتبعوني يحب�بكم هللا { : وقال } هللا بقوم يحبھم ويحبونه يأتي 
ومعل�وم أن مش�يئة } رضي هللا عنھم ورض�وا عن�ه { : نفسه بالرضا ووصف عبده بالرضا فقال 

و� رضاه مثل رض�اه , و� إرادته مثل إرادته و� محبته مثل محبته , هللا ليست مثل مشيئة العبد 
إن الذين كفروا ين�ادون لمق�ت هللا { : كذلك وصف نفسه بأنه يمقت الكفار ووصفھم بالمقت فقال و

وليس المقت مثل المق�ت  وھك�ذا وص�ف } أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى ا�يمان فتكفرون 
إنھ�م يكي�دون { وق�ال } ويمكرون ويمك�ر هللا { : نفسه بالمكر والكيد كما وصف عبده بذلك فقال 

أول�م { : وليس المكر كالمكر و� الكيد كالكيد ووص�ف نفس�ه بالعم�ل فق�ال } وأكيد كيدا } { كيدا 
جزاء بما { ووصف عبده بالعمل فقال } يروا أنا خلقنا لھم مما عملت أيدينا أنعاما فھم لھا مالكون 

يناه من جانب وناد{ : وليس العمل كالعمل ووصف نفسه بالمناداة والمناجاة فقال } كانوا يعملون 
ووصف عباده } وناداھما ربھما { : وقال } ويوم يناديھم { : وقال } الطور اQيمن وقربناه نجيا 

{ : وق�ال } إن الذين ينادونك من وراء الحج�رات أكث�رھم � يعقل�ون { : بالمناداة والمناجاة فقال 

وليس المناداة و� المناجاة } دوان إذا تناجيتم ف� تتناجوا با�ثم والع{ : وقال } إذا ناجيتم الرسول 
ولم�ا { : وقول�ه } وكل�م هللا موس�ى تكليم�ا { : كالمناجاة والمناداة ووصف نفسه بالتكليم في قول�ه 

تلك الرسل فضلنا بعضھم على بعض منھم من كلم هللا { : وقوله } جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه 
ئتوني ب�ه أستخلص�ه لنفس�ي فلم�ا كلم�ه ق�ال إن�ك وقال الملك ا{ : ووصف عبده بالتكليم في قوله } 

وليس التكليم كالتكليم ووصف نفسه بالتنبئة ووصف بعض الخلق بالتنبئ�ة } اليوم لدينا مكين أمين 
وإذ أسر النب�ي إل�ى بع�ض أزواج�ه ح�ديثا فلم�ا نب�أت ب�ه وأظھ�ره هللا علي�ه ع�رف بعض�ه { : فقال 

ول�يس ا�نب�اء } ا ق�ال نب�أني العل�يم الخبي�ر وأعرض عن بع�ض فلم�ا نبأھ�ا ب�ه قال�ت م�ن أنب�أك ھ�ذ
خلق } { علم القرآن } { الرحمن { : كا�نباء  ووصف نفسه بالتعليم ووصف عبده بالتعليم فقال 



لق��د م��ن هللا عل��ى { : وق��ال } تعلم��ونھن مم��ا علمك��م هللا { : وق��ال } علم��ه البي��ان } { ا�نس��ان 
} عل�يھم آيات�ه وي�زكيھم ويعلمھ�م الكت�اب والحكم�ة المؤمنين إذ بعث فيھم رسو� م�ن أنفس�ھم يتل�و 

ووصف } وغضب هللا عليھم ولعنھم { : وليس التعليم كالتعليم وھكذا وصف نفسه بالغضب فقال 
ول�يس الغض�ب كالغض�ب } ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا { : عبده بالغضب في قوله 

ع م�ن كتاب�ه أن�ه اس�توى عل�ى ووصف نفسه بأن�ه اس�توى عل�ى عرش�ه ف�ذكر ذل�ك ف�ي س�بع مواض�
وقوله } لتستووا على ظھوره { : العرش ووصف بعض خلقه با�ستواء على غيره في مثل قوله 

وليس ا�ستواء } واستوت على الجودي { : وقوله } فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك { : 
لة غلت أيديھم ولعنوا بما وقالت اليھود يد هللا مغلو{ : كا�ستواء ووصف نفسه ببسط اليدين فقال 

و� تجع�ل { : ووصف بعض خلقه ببسط اليد في قوله } قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء 
وإذا ك�ان ; ول�يس الي�د كالي�د و� البس�ط كالبس�ط } يدك مغلولة إل�ى عنق�ك و� تبس�طھا ك�ل البس�ط 

 ج�وده كج�ودھم ونظ�ائر ھ�ذا فليس إعطاء هللا كإعطاء خلق�ه و�: المراد بالبسط ا�عطاء والجود 
ليس   علم و� قوة و� : ف� بد من إثبات ما أثبته هللا لنفسه ونفي مماثلته بخلقه فمن قال .  كثيرة 

ك�ان معط�� جاح�دا مم�ث� : رحمة و� ك�م و� يحب و� يرضى و� نادى و� ناجى و� استوى 
وة كق��وتي أو ح��ب كحب��ي أو رض��اء   بالمع��دومات والجم��ادات وم��ن ق��ال ل��ه عل��م كعلم��ي أو ق��

بل � بد من إثبات ; كرضاي أو يدان كيداي أو استواء كاستوائي كان مشبھا ممث�   بالحيوانات 
و  المث��ل  -ومثل��ين مض��روبين ) بأص��لين ش��ريفين ( ب��� تمثي��ل وتنزي��ه ب��� تعطي��ل ويتب��ين ھ��ذا 

  )بخاتمة جامعة ( و .  -اQعلى 

القول في بع�ض الص�فات ك�القول ف�ي بع�ض ف�إن ك�ان : ( ما أن يقال فأحدھ: فصل فأما اQص�ن 
بأن هللا حي بحياة عل�يم بعل�م ق�دير بق�درة س�ميع بس�مع بص�ير ببص�ر م�تكلم : المخاطب ممن يقول 

بك�م مريد بإرادة ويجعل ذلك كله حقيقة وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراھته فيجعل ذلك 
� فرق ب�ين م�ا : ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات فيقال له مجازا ويفسره إما با�رادة وإما 

إن إرادت��ه مث��ل إرادة : ف��إن قل��ت ; نفيت��ه وب��ين م��ا أثبت��ه ب��ل الق��ول ف��ي أح��دھما ك��القول ف��ي اbخ��ر 
كما أن ; إن له إرادة تليق به : المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه وھذا ھو التمثيل وإن قلت 

وك��ذلك ل�ه محب��ة تلي��ق ب�ه وللمخل��وق محب��ة تلي�ق ب��ه ول��ه رض��ا : قي�ل ل��ك  للمخل�وق إرادة تلي��ق ب��ه
الغض��ب غلي�ان دم القل�ب لطل��ب : وغض�ب يلي�ق ب�ه وللمخل��وق رض�ا وغض�ب يلي��ق ب�ه وإن قل�ت 

ھ��ذه إرادة : وا�رادة  مي��ل ال��نفس إل��ى جل��ب منفع��ة أو دف��ع مض��رة ف��إن قل��ت : ا�نتق��ام فيق��ال ل��ه 
وك�ذلك يل�زم الق�ول ف�ي ك�م�ه وس�معه وبص�ره وعلم�ه  وھذا غض�ب المخل�وق: المخلوق قيل لك 

فھذا ; إن نفي عنه الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك مما ھو من خصائص المخلوقين ; وقدرته 
أن��ه � حقيق�ة لھ��ذا إ� م�ا يخ��تص : منت�ف ع�ن الس��مع والبص�ر والك���م وجمي�ع الص��فات وإن ق�ال 

ع والبصر والك�م والعل�م والق�درة فھ�ذا المف�رق وھكذا السم: فيجب نفيه عنه قيل له ; بالمخلوقين 
: فيما نفاه كما يقوله ھو لمنازعه فيما أثبته فإذا قال المعتزلي : بين بعض الصفات وبعض يقال له 

Qن ھذه الص�فات � تق�وم إ� بالمخلوق�ات فإن�ه يب�ين للمعتزل�ي أن ; ليس له إرادة و� ك�م قائم به 
� تك��ون كص��فات المح��دثات فھك��ذا يق��ول ل��ه المثبت��ون لس��ائر ھ��ذه الص��فات يتص��ف بھ��ا الق��ديم و

تلك الصفات أثبتھا بالعقل Qن الفعل الحادث دل : الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك فإن قال 
على القدرة والتخصيص دل على ا�رادة وا�حكام دل على العلم وھ�ذه الص�فات مس�تلزمة للحي�اة 

: ل�ك جواب�ان : لك�م أو ضد ذلك  قال له سائر أھل ا�ثبات والحي � يخلو عن السمع والبصر وا

عدم الدليل المعين � يستلزم عدم المدلول المعين فھب أن م�ا س�لكت م�ن ال�دليل : أحدھما أن يقال 
العقلي � يثبت ذلك فإن�ه � ينفي�ه ول�يس ل�ك أن تنفي�ه بغي�ر دلي�ل Qن الن�افي علي�ه ال�دليل كم�ا عل�ى 

لي�ه ول�م يع�ارض ذل��ك مع�ارض عقل�ي و� س�معي فيج�ب إثب�ات م�ا أثبت��ه المثب�ت والس�مع ق�د دل ع
يمكن إثبات ھذه الص�فات بنظي�ر م�ا أثب�ت ب�ه : الدليل السالم عن المعارض المقاوم الثاني أن يقال 

تلك من العقليات فيقال نفع العباد با�حسان إليھم دل على الرحمة كد�لة التخصيص على المشيئة 
على محبتھم وعقاب الكافرين يدل على بغضھم كما قد ثبت بالشھادة والخبر وإكرام الطائعين يدل 

وھ�ي م�ا تنتھ�ي  -من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه والغايات المحمودة ف�ي مفعو�ت�ه ومأمورات�ه : 



كم�ا ي�دل التخص�يص ; ت�دل عل�ى حكمت�ه البالغ�ة  -إليه مفعو�ته ومأموراته م�ن العواق�ب الحمي�دة 
ولھذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم ; لقوة العلة الغائية  على المشيئة وأولى

أعظ��م مم��ا ف��ي الق��رآن م��ن بي��ان م��ا فيھ��ا م��ن الد�ل��ة عل��ى مح��ض المش��يئة  وإن ك��ان : والحك��م 
إنه حي عليم ق�دير وينك�ر أن : المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر باQسماء كالمعتزلي الذي يقول 

: � فرق بين إثبات اQسماء وإثبات الصفات فإن�ك إن قل�ت : والعلم والقدرة قيل له يتصف بالحياة 

إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيھا أو تجسيما Qنا � نجد ف�ي الش�اھد متص�فا بالص�فات إ� 
و� نجد في الشاھد ما ھو مسمى حي عليم قدير إ� ما ھو جسم فإن نفيت ما : ما ھو جسم قيل لك 

فيت لكونك لم تجده في الشاھد إ� للجسم فانف اQسماء بل وكل شيء Qنك � تجده في الشاھد إ� ن
فما كان جوابا لذلك كان ; للجسم فكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به نافي اQسماء الحسنى 

ھ�و :  جوابا لمثبتي الصفات وإن كان المخاطب م�ن الغ��ة نف�اة اQس�ماء والص�فات وق�ال � أق�ول
ب��ل ھ��ذه اQس��ماء لمخلوقات��ه إذ ھ��ي مج��از Qن إثب��ات ذل��ك ; موج��ود و� ح��ي و� عل��يم و� ق��دير 

ليس بموجود و� حي و� عل�يم و� : كذلك إذا قلت : يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم قيل له 
أنف�ي النف�ي  أن�ا: قدير كان ذلك تشبيھا بالمعدومات وذل�ك أق�بح م�ن التش�بيه ب�الموجودات ف�إن ق�ال 

فيلزم�ك التش�بيه بم�ا اجتم�ع في�ه النقيض�ان م�ن الممتنع�ات فإن�ه يمتن�ع أن يك�ون : وا�ثب�ات قي�ل ل�ه 
الشيء موجودا معدوما  أو � موجودا و� معدوما ويمتنع أن يكون يوصف ذلك باجتماع الوجود 

الحي�اة والم�وت والعدم أو الحياة والموت أو العلم والجھ�ل أو يوص�ف بنف�ي الوج�ود والع�دم ونف�ي 
ونفي العلم والجھل فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون ق�اب� لھم�ا وھ�ذان يتق�اب�ن تقاب�ل 

� تقابل السلب وا�يجاب فإن الجدار � يقال له أعمى و� بصير و� حي و� ميت ; العدم والملكة 
فإنھم�ا متق�اب�ن تقاب�ل الس�لب أو� ھ�ذا � يص�ح ف�ي الوج�ود والع�دم : إذ ليس بقاب�ل لھم�ا قي�ل ل�ك 

فيلزم من رفع أحدھما ثبوت اbخر وأما م�ا ذكرت�ه م�ن الحي�اة والم�وت ; وا�يجاب باتفاق العق�ء 
فھذا اصط�ح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاءون وا�صط�حات اللفظية ليست : والعلم والجھل 

ذين ي�دعون م�ن دون هللا � يخلق�ون ش�يئا وال�{ : دلي� على نفي الحقائق العقلية وقد قال هللا تعالى 
فسمى الجماد ميتا وھذا مش�ھور } أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون } { وھم يخلقون 

فم�ا � يقب�ل ا�تص�اف بالحي�اة والم�وت والعم�ى والبص�ر : في لغة العرب وغيرھم وقيل لك ثاني�ا 
الذي يقب�ل ا�تص�اف بالبص�ر أكم�ل م�ن  فاQعمى -ونحو ذلك من المتقاب�ت أنقص مما يقبل ذلك 

الجم��اد ال��ذي � يقب��ل واح��دا منھم��ا فأن��ت ف��ررت م��ن تش��بيھه بالحيوان��ات القابل��ة لص��فات الكم��ال 
أعظ�م امتناع�ا : ووصفته بصفات الجامدات التي � تقبل ذلك  وأيضا فم�ا � يقب�ل الوج�ود والع�دم 

دم ونفيھم�ا جميع�ا فم�ا نفي�ت عن�ه قب�ول ب�ل وم�ن اجتم�اع الوج�ود والع�; من القابل للوجود والعدم 
كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم وإذا كان ھذا ممتنعا في صرائح . الوجود والعدم 

فجعلت الوجود الواجب الذي � يقبل العدم ھو أعظم الممتنعات وھذا ; العقول فذاك أعظم امتناعا 
; الوج��ود والع��دم : ن يص��رح برف��ع النقيض��ين غاي��ة التن��اقض والفس��اد وھ��ؤ�ء الباطني��ة م��نھم م��

ومن يقول � أثبت واحدا منھما فامتناعه عن إثبات أحدھما في نفس اQمر � . ورفعھما كجمعھما 
يمنع تحقق واحد منھما في نفس اQمر وإنما ھو كجھل الجاھل وسكوت الساكت الذي � يعبر عن 

 -مع نفيھما عنه  -أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لھما الحقائق وإذا كان ما � يقبل الوجود و� العدم 

فم��ا يق��در � يقب��ل الحي��اة و� الم��وت و� العل��م و� الجھ��ل و� الق��درة و� العج��ز و� الك���م و� 
أقرب إلى المعدوم الممتن�ع مم�ا يق�در ق�اب� : الخرس و� العمى و� البصر و� السمع و� الصمم 

ئذ فنفيھما مع كونه قاب� لھم�ا أق�رب إل�ى الوج�ود والممك�ن وم�ا ج�از وحين -مع نفيھما عنه  -لھما 
وإذا ; فإذا ج�از القب�ول وج�ب ; لعدم توقف صفاته على غيره ; وجب له  -قاب�  -لواجب الوجود 

جاز وجود القبول وجب وقد بسط ھذا في موضع آخر وبين وجوب اتصافه بصفات الكم�ال الت�ي 
ليس : اتفاق المسميين في بعض اQسماء والصفات : يل له أيضا � نقص فيھا بوجه من الوجوه وق

ھو  التشبيه والتمثيل الذي نفته اQدلة السمعيات والعقلي�ات وإنم�ا نف�ت م�ا يس�تلزم اش�تراكھما فيم�ا 
ف� يجوز أن يشركه فيه مخلوق و� ; يختص به الخالق مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه 

سبحانه وتعالى وأما ما نفيته فھ�و ثاب�ت بالش�رع والعق�ل  -خصائصه يشركه مخلوق في شيء من 



وتسميتك ذلك تشبيھا وتجسيما تمويه على الجھال الذين يظنون أن كل معنى سماه مسم بھذا ا�سم 
ولو ساغ ھذا لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنھا بعض الناس ليكذب الناس ; يجب نفيه 

أفسدت الم�حدة على طوائف الناس عقلھم ودي�نھم : عقل وبھذه الطريقة بالحق المعلوم بالسمع وال
إثبات العلم : حتى أخرجوھم إلى أعظم الكفر والجھالة وأبلغ الغي والض�لة وإن قال نفاة الصفات 

ھ�و موج�ود واج�ب : وإذا قل�تم : والقدرة وا�رادة مستلزم تعدد الصفات وھذا تركي�ب ممتن�ع قي�ل 
أفليس المفھوم من ھذا ھو المفھوم من . وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ ولذة  وعقل وعاقل ومعقول

ھذا ؟ فھذه معان متعددة متغايرة في العقل وھذا تركيب عندكم وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدا ف�إن 
واتصاف الذات بالصفات ال�زمة : ھذا توحيد في الحقيقة وليس ھذا تركيبا ممتنعا قيل لھم : قالوا 

وليس ھو تركيبا ممتنعا  وذلك أنه من المعلوم في صريح العقول أنه ل�يس ; يد في الحقيقة لھا توح
فمن جوز ; معنى كون الشيء عالما ھو معنى كونه قادرا و� نفس ذاته ھو نفس كونه عالما قادرا 

أن تكون ھذه الصفة ھي الموصوف فھو من أعظم الن�اس سفس�طة ث�م إن�ه متن�اقض فإن�ه إن ج�وز 
أن يكون وجود ھذا ھو وجود ھذا فيكون الوجود واحدا بالعين � بالنوع وحينئذ فإذا كان ذلك جاز 

ھ�و : وجود الممكن ھو وجود الواجب كان وجود كل مخلوق يعدم بعدم وجوده ويوجد بعد عدمه 
نف��س وج��ود الح��ق الق��ديم ال��دائم الب��اقي ال��ذي � يقب��ل الع��دم وإذا ق��در ھ��ذا ك��ان الوج��ود الواج��ب 

أھل وحدة الوج�ود ال�ذين ( كما يصرح بذلك ; ل تشبيه وتجسيم وكل نقص وكل عيب موصوفا بك
طردوا ھذا اQصل الفاسد وحينئذ فتكون أقوال نفاة الصفات باطلة على كل تقدير وھذا باب مطرد 

� ينفي شيئا فرارا مما ھو مح�ذور إ� : فإن كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول من الصفات 
ما يلزمه فيه نظير ما فر منه ف�� ب�د ف�ي آخ�ر اQم�ر م�ن أن يثب�ت موج�ودا واجب�ا ق�ديما وقد أثبت 

ھك��ذا الق��ول ف��ي جم��ع : متص��فا بص��فات تمي��زه ع��ن غي��ره و� يك��ون فيھ��ا مم��اث� لخلق��ه فيق��ال ل��ه 
ف� بد أن يدل على قدر تتواطأ فيه المسميات ولو� : الصفات وكل ما تثبته من اQسماء والصفات 

أعظم مم�ا يخط�ر بالب�ال : ولكن نعلم أن ما اختص هللا به وامتاز عن خلقه ; فھم الخطاب  ذلك لما
  .أو يدور في الخيال 

ف�إن هللا ل�يس , القول في الصفات كالقول ف�ي ال�ذات : ( باQصل الثاني وھو أن يقال ( وھذا يتبين 
. حقيق�ة � تماث�ل ال�ذوات  ف�إذا ك�ان ل�ه ذات. كمثله شيء � في ذاته و� في صفاته و� في أفعال�ه 

كيف استوى عل�ى الع�رش : فالذات متصفة بصفات حقيقة � تماثل سائر الصفات فإذا قال السائل 
ا�س�تواء معل�وم والكي�ف مجھ��ول : ؟ قي�ل ل�ه كم�ا ق�ال ربيع�ة ومال�ك وغيرھم�ا رض�ي هللا عنھم�ا 

لبش�ر و� يمك�نھم ا�جاب�ة وا�يمان به واجب والسؤال عن الكيفية بدعة Qنه سؤال عم�ا � يعلم�ه ا
� أعل�م : كي�ف ھ�و ؟ ف�إذا ق�ال : كيف ينزل ربنا إلى السماء ال�دنيا ؟ قي�ل ل�ه : عنه وكذلك إذا قال 

ونحن � نعلم كيفي�ة نزول�ه إذ العل�م بكيفي�ة الص�فة يس�تلزم العل�م بكيفي�ة الموص�وف : كيفيته قيل له 
معه وبصره وتكليمه واستوائه ونزوله وأنت فكيف تطالبني بالعلم بكيفية س; وھو فرع له وتابع له 

� تعلم كيفية ذاته وإذا كنت تقر بأن ل�ه حقيق�ة ثابت�ة ف�ي نف�س اQم�ر مس�توجبة لص�فات الكم�ال  � 
يماثلھا شيء فسمعه وبصره وك�مه ونزوله واستواؤه ثابت في نفس اQمر وھو متصف بصفات 

وك�مھ�م ون�زولھم واس�تواؤھم وھ�ذا الك��م الكمال التي � يشابھه فيھا سمع المخلوقين وبصرھم 
ألزم فيما  -إذا  -فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل : �زم لھم في العقليات وفي تأويل السمعيات 

نفاه من الصفات التي جاء بھا الكت�اب والس�نة نظي�ر م�ا يلزم�ه فيم�ا أثبت�ه ول�و طول�ب ب�الفرق ب�ين 
الذين  -رقا ولھذا � يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض لم يجد بينھما ف: المحذور في ھذا وھذا 

فإذا قيل . قانون مستقيم  -وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ ; إما التفويض : يوجبون فيما نفوه 
لم تأولتم ھذا وأقررتم ھذا والسؤال فيھما واحد ؟ لم يكن لھم جواب صحيح فھذا تناقضھم في : لھم 

فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتھا فإنھم ; ا�ثبات النفي وكذا تناقضھم في 
لزمھم في المعنى المصروف إليه : إذا صرفوا النص عن المعنى الذي ھو مقتضاه إلى معنى آخر 

تأويل محبته ورضاه وغضبه وس�خطه : ما كان يلزمھم في المعنى المصروف عنه فإذا قال قائل 
كان ما يلزمه في ا�رادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا ; قاب ھو إرادته للثواب والع: 

والسخط  ولو فسر ذلك بمفعو�ته وھو ما يخلقه من الثواب والعقاب فإنه يلزمه في ذلك نظي�ر م�ا 



فر منه فإن الفعل � بد أن يقوم أو� بالفاع�ل والث�واب والعق�اب المفع�ول إنم�ا يك�ون عل�ى فع�ل م�ا 
سخطه ويبغضه المثيب المعاقب فھم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في يحبه ويرضاه وي

  .الشاھد للعبد مثلوا وإن أثبتوه على خ�ف ذلك فكذلك الصفات 

أخبرن��ا عم��ا ف��ي الجن��ة م��ن  -س��بحانه وتع��الى  -ف��إن هللا : الم��ث�ن المض��روبان ( وأم��ا : فص��ل 
فأخبرن�ا أن فيھ�ا لبن�ا وعس�� ; اكح والمس�اكن من أص�ناف المط�اعم والم�ب�س والمن�: المخلوقات 

وخمرا وماء ولحما وحريرا وذھبا وفضة وفاكھة وحورا وقصورا وقد قال ابن عباس رضي هللا 
ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إ� اQسماء وإذا كانت تلك الحقائق التي أخب�ر هللا عنھ�ا : عنھما 

بل بينھما من التباين ما � ; الدنيا وليست مماثلة لھا  ھي موافقة في اQسماء للحقائق الموجودة في
أعظ��م مباين��ة للمخلوق��ات من��ه مباين��ة المخل��وق  -س��بحانه وتع��الى  -فالخ��الق : يعلم��ه إ� هللا تع��الى 

أعظم من مباين�ة موج�ود اbخ�رة لموج�ود ال�دنيا إذ المخل�وق أق�رب : للمخلوق ومباينته لمخلوقاته 
ا�سم من الخالق إلى المخلوق وھ�ذا ب�ين واض�ح ولھ�ذا افت�رق الن�اس  إلى المخلوق الموافق له في

آمنوا بما أخبر هللا به عن نفسه وع�ن الي�وم  : فالسلف واQئمة وأتباعھم : في ھذا المقام ث�ث فرق 
اbخر مع علمھم بالمباينة التي بين ما ف�ي ال�دنيا وب�ين م�ا ف�ي اbخ�رة وأن مباين�ة هللا لخلق�ه أعظ�م 

الذين أثبتوا ما أخبر هللا به في اbخرة من الثواب والعقاب ونفوا كثيرا مما أخب�ر : ثاني والفريق ال
نفوا ھذا وھذا كالقرامطة والباطنية : مثل طوائف من أھل الك�م والفريق الثالث ; به من الصفات 

نفس�ه  والف�سفة أتباع المشائين ونح�وھم م�ن الم�ح�دة ال�ذين ينك�رون حق�ائق م�ا أخب�ر هللا ب�ه ع�ن
فيجعل�ون الش�رائع ; ث�م إن كثي�را م�نھم يجعل�ون اQم�ر والنھ�ي م�ن ھ�ذا الب�اب , وعن اليوم اbخر 

لھا تأوي�ت باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منھ�ا كم�ا : المأمور بھا والمحظورات المنھي عنھا 
س إن الص�لوات الخم�: يتأولون من الصلوات الخمس وصيام شھر رمضان وحج البيت فيقول�ون 

وإن حج البيت السفر إلى شيوخھم ونحو , وإن صيام رمضان كتمان أسرارھم , معرفة أسرارھم 
 -ص�لوات هللا عل�يھم  -ذلك من التأوي�ت التي يعل�م با�ض�طرار أنھ�ا ك�ذب وافت�راء عل�ى الرس�ل 

وتحريف لك�م هللا ورسوله عن مواضعه وإلح�اد ف�ي آي�ات هللا وق�د يقول�ون الش�رائع تل�زم العام�ة 
رفعوا عنه الواجبات وأباحوا : ون الخاصة فإذا صار الرجل  من عارفيھم ومحققيھم وموحديھم د

له المحظورات وقد يدخل في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض ھذه الم�ذاھب 
ھم الم�حدة الذين أجمع المسلمون على أنھم أكف�ر م�ن اليھ�ود والنص�ارى وم�ا : وھؤ�ء الباطنية 

يح�تج ب�ه ك�ل م�ن ك�ان م�ن أھ�ل ا�يم�ان وا�ثب�ات : به على الم�حدة أھل ا�يمان وا�ثبات  يحتج
على من يشرك ھؤ�ء في بعض إلحادھم فإذا أثبت   تعالى الصفات ونفى عنه مماثلة المخلوقات 

ك�ان ذل��ك ھ�و الح�ق ال�ذي يواف��ق المعق�ول والمنق�ول ويھ��دم  -كم�ا دل عل�ى ذل�ك اbي��ات البين�ات  -
ا�لحاد والض��ت وهللا س�بحانه � تض�رب ل�ه اQمث�ال الت�ي فيھ�ا مماثل�ة لخلق�ه ف�إن هللا �  أساس

ف�� يج�وز أن يش�رك ھ�و والمخلوق�ات ف�ي قي�اس تمثي�ل و� ف�ي " المثل اQعلى " بل له ; مثيل له 
قي��اس ش��مول تس��توي أف��راده ولك��ن يس��تعمل ف��ي حق��ه المث��ل اQعل��ى وھ��و أن ك��ل م��ا اتص��ف ب��ه 

وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخ�الق أول�ى بالتنزي�ه , ن كمال فالخالق أولى به المخلوق م
فالخالق أولى أن ينزه : فإذا كان المخلوق منزھا عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في ا�سم , عنه 

( وھ�و أن .  المث�ل الث�اني ( وإن حصلت موافقة في ا�سم وھكذا القول ف�ي , عن مماثلة المخلوق 

فإنھ��ا ق��د وص��فت بص��فات ثبوتي��ة وس��لبية وق��د أخب��رت النص��وص أنھ��ا تع��رج  -ال��روح الت��ي فين��ا 
وتصعد من سماء إلى سماء وأنھا تقبض من البدن وتسل منه كما تسل الشعرة من العجينة والناس 

فمنھم طوائف م�ن أھ�ل الك��م يجعلونھ�ا ج�زءا م�ن الب�دن أو ص�فة م�ن ص�فاته ; مضطربون فيھا 
إنھ�ا الحي�اة أو الم�زاج أو : أنھا النفس أو الريح التي تردد في البدن وقول بعضھم  :كقول بعضھم 

نفس البدن ومنھم طوائف من أھل الفلسفة يص�فونھا بم�ا يص�فون ب�ه واج�ب الوج�ود عن�دھم وھ�ي 
� ھي داخلة في الب�دن و� خارج�ة و� مباين�ة ل�ه : أمور � يتصف بھا إ� ممتنع الوجود فيقولون 

: ة له و� متحركة و� ساكنة و� تصعد و� تھبط و� ھي جسم و� عرض وقد يقولون و� مداخل

أنھا � تدرك اQمور المعينة والحقائق الموج�ودة ف�ي الخ�ارج وإنم�ا ت�درك اQم�ور الكلي�ة المطلق�ة 
في أنھا � داخل العالم و� خارجه و� مباينة له و� مداخلة وربما قالوا ليست داخلة : وقد يقولون 



أجسام العالم و� خارجة عنھا مع تفسيرھم للجسم بما � يقبل ا�ش�ارة الحس�ية فيص�فونھا بأنھ�ا � 
: يمكن ا�شارة إليھا ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقھا بالمعدوم والممتن�ع  وإذا قي�ل لھ�م 

ممكن�ة موج�ودة  ب�ل ھ�ذا ممك�ن ب�دليل أن الكلي�ات: إثبات مثل ھذا ممتنع في ضرورة العق�ل ق�الوا 
; وھي غير مشار إليھا وقد غفل�وا ع�ن ك�ون الكلي�ات � توج�د كلي�ة إ� ف�ي اQذھ�ان � ف�ي العي�ان 

فيعتمدون فيما يقولونه في المبدأ والمع�اد عل�ى مث�ل ھ�ذا الخي�ال ال�ذي � يخف�ى فس�اده عل�ى غال�ب 
ي تس�مى ب�النفس الت� -الجھال واض�طراب النف�اة والمثبت�ة ف�ي ال�روح كثي�ر وس�بب ذل�ك أن ال�روح 

بل ; ليست ھي من جنس ھذا البدن و� من جنس العناصر والمولدات منھا  -الناطقة عند الف�سفة 
ھ��ي م��ن ج��نس آخ��ر مخ��الف لھ��ذه اQجن��اس فص��ار ھ��ؤ�ء � يعرفونھ��ا إ� بالس��لوب الت��ي توج��ب 

ن خط��أ مخالفتھ�ا لtجس��ام المش��ھودة وأولئ��ك يجعلونھ��ا م��ن ج�نس اQجس��ام المش��ھودة وك��� الق��ولي
وإط�ق القول عليھا بأنھا جسم أو ليست بجسم يحتاج إلى تفصيل فإن لفظ الجسم للناس فيه أقوال 

الجس�م ھ�و الجس�د والب�دن وبھ�ذا : متعددة اص�ط�حية غي�ر معن�اه اللغ�وي ف�إن أھ�ل اللغ�ة يقول�ون 
ذا رأي�تھم وإ{ : كم�ا ق�ال تع�الى ; ال�روح والجس�م : ولھذا يقول�ون ; ا�عتبار فالروح ليست جسما 

وأما }  وزاده بسطة في العلم والجسم { : وقال تعالى } تعجبك أجسامھم وإن يقولوا تسمع لقولھم 
ھ�و الق�ائم بنفس�ه وم�نھم م�ن : ومنھم م�ن يق�ول ; فمنھم من يقول الجسم ھو الموجود : أھل الك�م 

ة والصورة وك�ل ھو المركب من الماد: ھو المركب من الجواھر المفردة ومنھم من يقول : يقول 
ليس مركبا من ھذا و� م�ن ھ�ذا ب�ل : إنه مشار إليه إشارة حسية ومنھم من يقول : ھؤ�ء يقولون 

فعل�ى ھ�ذا إن كان�ت ال�روح مم�ا يش�ار إليھ�ا ويتبعھ�ا ; إن�ه ھن�ا أو ھن�اك : ھو مما يشار إليه ويقال 
البص�ر وأنھ�ا تق�بض  أن الروح إذا خرج�ت تبعھ�ا{ : كما قال صلى هللا عليه وسلم  -بصر الميت 

أن ال�روح إذا كان�ت : كانت الروح جسما بھذا ا�ص�ط�ح والمقص�ود  -} ويعرج بھا إلى السماء 
, تصعد وتنزل وتذھب وتجيء ونحو ذلك من الصفات : موجودة حية عالمة قادرة سميعة بصيرة 

نم�ا ت�درك حقيقت�ه والش�يء إ. Qنھم لم يشاھدوا لھا نظيرا ; والعقول قاصرة عن تكييفھا وتحديدھا 
فإذا كانت الروح متصفة بھذه الصفات مع عدم مماثلتھ�ا لم�ا يش�اھد . بمشاھدته أو مشاھدة نظيره 

; فالخالق أولى بمباينت�ه لمخلوقات�ه م�ع اتص�افه بم�ا يس�تحقه م�ن أس�مائه وص�فاته : من المخلوقات 
فإذا كان .  و يكيفوھا وأھل العقول ھم أعجز عن أن يحدوه أو يكيفوه منھم عن أن يحدوا الروح أ

من نفى صفات الروح جاحدا معط� لھا ومن مثلھا بم�ا يش�اھده م�ن المخلوق�ات ج�اھ� مم�ث� لھ�ا 
س�بحانه  -الخ�الق : بغير شكلھا وھي مع ذل�ك ثابت�ة بحقيق�ة ا�ثب�ات مس�تحقة لم�ا لھ�ا م�ن الص�فات 

 -وھ�و " ھ� ب�ه مم�ث� أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معط� ومن قاسه بخلقه جا -وتعالى 

  .ثابت بحقيقة ا�ثبات مستحق لما له من اQسماء والصفات  -سبحانه وتعالى 

وأما الخاتمة الجامعة ففيھا قواعد نافعة القاعدة اQولى أن هللا س�بحانه موص�وف با�ثب�ات ( فصل 
نح�و ذل�ك والنفي فا�ثبات كإخباره بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء ق�دير وأن�ه س�ميع بص�ير و

والنفي كقوله � تأخذه سنة و� نوم وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح و� كمال إ� إذا تضمن 
والعدم المحض ; Qن النفي المحض عدم محض ; إثباتا وإ� فمجرد النفي ليس فيه مدح و� كمال 

كم�ا� وQن  فض� عن أن يك�ون م�دحا أو; ليس بشيء : ليس بشيء وما ليس بشيء فھو كما قيل 
فلھذا .  النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع والمعدوم والممتنع � يوصف بمدح و� كمال 

هللا � إل�ه إ� ھ�و الح�ي { : كان عامة ما وصف هللا به نفسه من النفي متضمنا �ثبات مدح كقوله 
يتض�من : لس�نة والن�وم فنف�ي ا} و� يئ�وده حفظھم�ا { : إل�ى قول�ه } القيوم � تأخ�ذه س�نة و� ن�وم 

أي � } و� يئوده حفظھما { : فھو مبين لكمال أنه الحي القيوم وكذلك قوله ; كمال الحياة والقيام 
يكرثه و� يثقله وذلك مس�تلزم لكم�ال قدرت�ه وتمامھ�ا بخ��ف المخل�وق الق�ادر إذا ك�ان يق�در عل�ى 

� يع�زب عن�ه { : كذلك قول�ه الشيء بنوع كلفة ومشقة فإن ھذا نقص في قدرته وعيب في قوته و
فإن نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السموات } مثقال ذرة في السماوات و� في اQرض 

ولقد خلقنا السماوات واQرض وم�ا بينھم�ا ف�ي س�تة أي�ام وم�ا مس�نا م�ن { : واQرض وكذلك قوله 
قدرة ونھاية القوة بخ�ف فإن نفي مس اللغوب الذي ھو التعب وا�عياء دل على كمال ال} لغوب 

إنم�ا نف�ى } � تدرك�ه اQبص�ار { : المخلوق الذي يلحقه من التعب والك�ل ما يلحقه وك�ذلك قول�ه 



Qن المع�دوم � ي�رى ; ا�دراك الذي ھو ا�حاطة كم�ا قال�ه أكث�ر العلم�اء ول�م ين�ف مج�رد الرؤي�ة 
وحا وإنم�ا الم�دح ف�ي كون�ه � إذ ل�و ك�ان ك�ذلك لك�ان المع�دوم مم�د; وليس في كونه � يرى م�دح 

فك�ذلك إذا : كما أنه � يحاط ب�ه وإن عل�م فكم�ا أن�ه إذا عل�م � يح�اط ب�ه علم�ا ; يحاط به وإن رئي 
رئي � يحاط به رؤية  فكان في نفي ا�دراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال وكان 

ثبات الرؤية مع عدم ا�حاطة وھذا ھ�و ذلك دلي� على إثبات الرؤية � على نفيھا لكنه دليل على إ
وجدت كل نفي � يستلزم ثبوتا ھو مما : الحق الذي اتفق عليه سلف اQمة وأئمتھا وإذا تأملت ذلك 

ل�م يثبت�وا ف�ي الحقيق�ة إلھ�ا محم�ودا ب�ل و� : لم يصف هللا به نفسه فالذين � يص�فونه إ� بالس�لوب 
قالوا � يتكلم أو � يرى أو ليس ف�وق الع�الم أو  موجودا وكذلك من شاركھم في بعض ذلك كالذين

إذ ; ليس بداخل العالم و� خارجه و� مباينا للع�الم و� محايث�ا ل�ه : لم يستو على العرش ويقولون 
ق�ال " وليست ھي صفة مستلزمة صفة ثب�وت ولھ�ذا ; ھذه الصفات يمكن أن يوصف بھا المعدوم 

ميز لنا بين ھذا الرب الذي تثبته وبين المع�دوم : خالق لمن ادعى ذلك في ال" محمود بن سبكتكين 
بل ھذه الصفات فيھا تش�بيه ; وكذلك كونه � يتكلم أو � ينزل ليس في ذلك صفة مدح و� كمال . 

منھ��ا م��ا � يتص��ف ب��ه إ� المع��دوم ومنھ��ا م��ا � : ل��ه بالمنقوص��ات أو المع��دومات فھ��ذه الص��فات 
� ھو مباين للعالم و� مداخل للعالم فھ�و بمنزل�ة م�ن : قال  يتصف به إ� الجمادات والناقص فمن

� ھو قائم بنفسه و� بغيره و� قديم و� محدث و� متق�دم عل�ى الع�الم و� مق�ارن ل�ه  وم�ن : قال 
. إنه ليس بحي و� ميت و� سميع و� بصير و� متكلم لزمه أن يكون ميتا أصم أعمى أبكم : قال 

لبصر عما من شأنه أن يقبل البصر وما لم يقبل البصر كالحائط � يقال ل�ه العمى عدم ا: فإن قال 
ھ��ذا اص��ط�ح اص��طلحتموه وإ� فم��ا يوص��ف بع��دم الحي��اة والس��مع : أعم��ى و� بص��ير قي��ل ل��ه 

يمك��ن وص��فه ب��الموت والعم��ى والخ��رس والعجم��ة وأيض��ا فك��ل موج��ود يقب��ل : والبص��ر والك���م 
 قادر على جعل الجماد حيا كما جعل عصى موسى حي�ة ا�تصاف بھذه اQمور ونقائضھا فإن هللا

ابتلعت الحبال والعصي وأيضا فالذي � يقبل ا�تص�اف بھ�ذه الص�فات أعظ�م نقص�ا مم�ن � يقب�ل 
فالجم�اد ال�ذي � يوص�ف بالبص�ر و� العم�ى و� الك��م و� . ا�تصاف بھا مع اتصافه بنقائضھا 

: إن الب�اري � يمك�ن اتص�افه ب�ذلك : س ف�إذا قي�ل أعظم نقصا من الحي اQعم�ى اQخ�ر: الخرس 

م�ع ; كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف بالخرس والعمى والص�مم ونح�و ذل�ك 
وھ�ذا تش�بيه . أنه إذا جعل غير قابل لھا كان تشبيھا له بالجماد الذي � يقبل ا�تصاف بواحد منھا 

لك غي�ره مم�ا ي�زعم أن�ه تش�بيه ب�الحي  وأيض�ا ف�نفس فكيف من قال ذ, � بالحيوانات ; بالجمادات 
نفي ھذه الصفات نقص كما أن إثباتھا كمال فالحياة من حيث ھي ھ�ي م�ع قط�ع النظ�ر ع�ن تعي�ين 

; وكذلك العلم والق�درة والس�مع والبص�ر والك��م والفع�ل ونح�و ذل�ك , الموصوف بھا صفة كمال 
ن المخلوقات فلو لم يتصف به مع اتصاف فھو سبحانه أحق أن يتصف به م: وما كان صفة كمال 

  .لكان المخلوق أكمل منه : المخلوق به 

ينفون عنه تعالى اتص�افه بالنقيض�ين حت�ى : واعلم أن الجھمية المحضة كالقرامطة ومن ضاھاھم 
يقولون ليس بموج�ود و� ل�يس بموج�ود و� ح�ي و� ل�يس بح�ي ومعل�وم أن الخل�و ع�ن النقيض�ين 

وآخرون وصفوه بالنفي فقط فق�الوا ل�يس بح�ي و� . ول كالجمع بين النقيضين ممتنع في بدائه العق
وھؤ�ء أعظم كفرا من أولئك من وجه وأولئك أعظم كفرا من ھؤ�ء من وجه ; سميع و� بصير 

فإذا قيل لھؤ�ء ھذا مستلزم وصفه بنقيض ذلك كالموت والصمم والبكم قالوا إنما يلزم ذلك لو كان 
ل�يس : وھ�م ال�ذين يقول�ون  -ا�عتذار يزيد قولھم فسادا وكذلك من ضاھى ھؤ�ء قاب� لذلك وھذا 

ليس بقديم و� محدث : بداخل العالم و� خارجه إذا قيل ھذا ممتنع في ضرورة العقل كما إذا قيل 
و� واج��ب و� ممك��ن و� ق��ائم بنفس��ه و� ق��ائم بغي��ره ق��الوا ھ��ذا إنم��ا يك��ون إذا ك��ان ق��اب� ل��ذلك  -

فيق�ال لھ�م عل�م .  إنما يكون من المتحيز فإذا انتفى التحي�ز انتف�ى قب�ول ھ�ذين المتناقض�ين  والقبول
: ھو علم مطلق � يستثنى منه موجود والتحيز المذكور : الخلق بامتناع الخلو منه ھذين النقيضين 

منحاز عن  وإن أريد به أنه; إن أريد به كون اQحياز الموجودة تحيط به فھذا ھو الداخل في العالم 
أي مباين لھا متميز عنھا فھذا ھو الخروج فالمتحيز يراد به تارة ما ھو داخل الع�الم ; المخلوقات 

فھ�م , وتارة ما ھو خارج العالم فإذا قي�ل ل�يس بمتحي�ز ك�ان معن�اه ل�يس ب�داخل الع�الم و� خارج�ه 



عن�ى ال�ذي عل�م فس�اده غيروا العبارة ليوھموا من � يفھم حقيقة قولھم أن ھ�ذا معن�ى آخ�ر وھ�و الم
كما فعل أولئك بقولھم ليس بحي و� ميت و� موج�ود و� مع�دوم و� ع�الم و� ; بضرورة العقل 

  .جاھل 

س�واء عرفن�ا معن�اه أو ل�م  -القاعدة الثانية أن ما أخبر به الرسول ع�ن رب�ه فإن�ه يج�ب ا�يم�ان ب�ه 
ب عل�ى ك�ل م�ؤمن ا�يم�ان ب�ه فما جاء في الكت�اب والس�نة وج�; Qنه الصادق المصدوق  -نعرف 

وإن ل��م يفھ��م معن��اه وك��ذلك م��ا ثب��ت باتف��اق س��لف اQم��ة وأئمتھ��ا م��ع أن ھ��ذا الب��اب يوج��د عامت��ه 
منصوصا في الكتاب والسنة متف�ق علي�ه ب�ين س�لف اQم�ة وم�ا تن�ازع في�ه المت�أخرون نفي�ا وإثبات�ا 

ت�ى يع�رف م�راده ف�إن أراد أن يوافق أحدا عل�ى إثب�ات لفظ�ه أو نفي�ه ح: فليس على أحد بل و� له 
حقا قبل وإن أراد باط� رد وإن اشتمل ك�مه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه 

فلفظ الجھة قد يراد , بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى كما تنازع الناس في الجھة والتحيز وغير ذلك 
نف�س الع�رش أو نف�س الس�موات وق�د به شيء موجود غير هللا فيكون مخلوقا كما إذا أري�د بالجھ�ة 

يراد به ما ليس بموجود غير هللا تعالى كم�ا إذا أري�د بالجھ�ة م�ا ف�وق الع�الم ومعل�وم أن�ه ل�يس ف�ي 
النص إثبات لفظ الجھة و� نفيه كما فيه إثبات العلو وا�ستواء والفوقية والعروج إلي�ه ونح�و ذل�ك 

ل�يس  -س�بحانه وتع�الى  -خالق مباين للمخلوق وقد علم أن ما ثم موجود  إ� الخالق والمخلوق وال
أتري��د : فيق�ال لم��ن نف�ى الجھ�ة . و� ف��ي ذات�ه ش�يء م��ن مخلوقات�ه ; ف�ي مخلوقات�ه ش��يء م�ن ذات�ه 

بالجھة أنھا شيء موجود مخلوق ؟ فا  ليس داخ� في المخلوقات أم تريد بالجھة ما وراء العالم ؟ 
أتريد بذلك أن هللا : ات وكذلك يقال لمن قال هللا في جھة ف� ريب أن هللا فوق العالم مباين للمخلوق

فوق العالم ؟ أو تريد به أن هللا داخ�ل ف�ي ش�يء م�ن المخلوق�ات ؟ ف�إن أردت اQول فھ�و ح�ق وإن 
إن أراد به أن هللا تحوزه المخلوقات فا  أعظم وأكبر : أردت الثاني فھو باطل وكذلك لفظ التحيز 

وما قدروا هللا حق ق�دره واQرض { : ت واQرض وقد قال هللا تعالى بل قد وسع كرسيه السموا; 
وقد ثبت ف�ي الص�حاح ع�ن النب�ي ص�لى . } جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه 

أن�ا المل�ك أي�ن : يق�بض هللا اQرض ويط�وي الس�موات بيمين�ه ث�م يق�ول { : هللا عليه وسلم أن�ه ق�ال 
وفي حديث ابن } وإنه ليدحوھا كما يدحو الصبيان بالكرة { : آخر  وفي حديث} ملوك اQرض ؟ 

ما السموات السبع واQرضون السبع وما فيھن في يد الرحمن إ� كخردلة في يد أحدكم { : عباس 
فھ��و : أي مب��اين لھ��ا منفص��ل عنھ��ا ل��يس ح��ا� فيھ��ا ; وإن أراد ب��ه أن��ه منح��از ع��ن المخلوق��ات } 

  .فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه : سبحانه كما قال أئمة السنة 

لف��ظ : ظ��اھر النص��وص م��راد أو ظاھرھ��ا ل��يس بم��راد فإن��ه يق��ال : القاع��دة الثالث��ة إذا ق��ال القائ��ل 
الظاھر فيه إجمال واشتراك فإن كان القائل يعتقد أن ظاھرھا التمثيل بصفات المخلوقين أو ما ھو 

سلف واQئمة لم يكونوا يسمون ھذا ظاھرھ�ا ولكن ال; من خصائصھم ف� ريب أن ھذا غير مراد 
و� يرتضون أن يكون ظاھر القرآن والحديث كفرا وباط� وهللا سبحانه وتعالى أعل�م وأحك�م م�ن 
أن يك��ون ك�م��ه ال��ذي وص��ف ب��ه نفس��ه � يظھ��ر من��ه إ� م��ا ھ��و كف��ر أو ض���ل وال��ذين يجعل��ون 

د ظاھر اللفظ حت�ى يجعل�وه محتاج�ا تارة يجعلون المعنى الفاس: ظاھرھا ذلك يغلطون من وجھين 
وت�ارة ي�ردون المعن�ى الح�ق ال�ذي ھ�و ظ�اھر اللف�ظ , إلى تأوي�ل يخ�الف الظ�اھر و� يك�ون ك�ذلك 

الحديث وفي اQثر } عبدي جعت فلم تطعمني { : فاQول كما قالوا في قوله ( �عتقادھم أنه باطل 
} قبله فكأنما صافح هللا وقبل يمينه  الحجر اQسود يمين هللا في اQرض فمن صافحه أو{ : اbخر 

ق��د عل��م أن ل��يس ف��ي قلوبن��ا : فق��الوا } قل��وب العب��اد ب��ين أص��بعين م��ن أص��ابع ال��رحمن { : وقول�ه 
لو أعطيتم النصوص حقھا من الد�لة لعلمتم أنھا لم تدل إ� على حق أما : أصابع الحق  فيقال لھم 

اQرض فمن صافحه وقبله فكأنما ص�افح هللا وقب�ل الحجر اQسود يمين هللا في { : الواحد فقوله ( 
يمين هللا { : Qنه قال ; صريح في أن الحجر اQسود ليس ھو صفة   و� ھو نفس يمينه } يمينه 

ومعلوم أن المشبه ليس } فمن قبله وصافحه فكأنما صافح هللا وقبل يمينه { : وقال } في اQرض 
وأنه ليس ھو نفس يمينه فكيف ; مستلمه ليس مصافحا   ھو المشبه به ففي نفس الحديث بيان أن 

مع أن ھذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس ؟ وأما . يجعل ظاھره كفرا Qنه محتاج إلى التأويل 
رب كيف : يقول هللا عبدي جعت فلم تطعمني فيقول { : فھو في الصحيح مفسرا : الحديث اbخر 



م�ا علم�ت أن عب�دي ف�ن�ا ج�اع فل�و أطعمت�ه لوج�دت ذل�ك أ: أطعمك وأن�ت رب الع�المين ؟ فيق�ول 
أم��ا : رب كي��ف أع��ودك وأن��ت رب الع��المين ؟ فيق��ول : عن��دي عب��دي مرض��ت فل��م تع��دني فيق��ول 

وھذا صريح في أن هللا سبحانه لم يمرض } علمت أن عبدي ف�نا مرض فلو عدته لوجدتني عنده 
رضه مرضه مفسرا ذلك بأنك ل�و و� يجع ولكن مرض عبده وجاع عبده فجعل جوعه جوعه وم

فلم يب�ق ف�ي الح�ديث لف�ظ يحت�اج إل�ى تأوي�ل  ; أطعمته لوجدت ذلك عندي ولو عدته لوجدتني عنده 
فإن��ه ل�يس ف��ي ظ�اھره أن القل��ب } , قل�وب العب��اد ب�ين أص��بعين م�ن أص��ابع ال�رحمن { وأم�ا قول��ه 

ھ�ذا ب�ين ي�دي م�ا يقتض�ي متصل باQصابع و� مماس لھا و� أنھ�ا ف�ي جوف�ه و� ف�ي ق�ول القائ�ل 
السحاب المسخر بين السماء واQرض لم يقتض أن يكون مماس�ا للس�ماء : مباشرته ليديه وإذا قيل 

واQرض ونظائر ھذا كثيرة ومما يشبه ھذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله كما قيل ف�ي 
أولم ي�روا أن�ا خلقن�ا لھ�م مم�ا  {: ؟ فقيل ھو مثل قوله } ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي { قوله 

فصار شبيھا بقوله ; Qنه ھنا أضاف الفعل إلى اQيدي ; ؟ فھذا ليس مثل ھذا } عملت أيدينا أنعاما 
: وأيضا } بيدي { : ثم قال } لما خلقت { : وھنا أضاف الفعل إليه فقال } فبما كسبت أيديكم { : 

ب�ل ي�داه { : ي�دين ذك�ر لف�ظ التثني�ة كم�ا ف�ي قول�ه فإنه ھنا ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد وفي ال
وھ�ذا . } تج�ري بأعينن�ا { : وھناك أضاف اQيدي إلى صيغة الجم�ع فص�ار كقول�ه } مبسوطتان 

المفرد فا  سبحانه وتعالى ي�ذكر نفس�ه ( وبيده الخير في } بيده الملك { : الجمع نظير قوله ( في 
} إن�ا فتحن�ا ل�ك فتح�ا مبين�ا { : بصيغة الجمع كقول�ه  تارة بصيغة المفرد مظھرا أو مضمرا وتارة

; Qن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه ; و� يذكر نفسه بصيغة التثنية قط . وأمثال ذلك 
وربما تدل على معاني أسمائه  وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور وھو مقدس عن ذلك 

وھو نظير } مما عملت أيدينا { : لما كان كقوله } لقت بيدي ما منعك أن تسجد لما خ{ : فلو قال 
فكي�ف إذا ق�ال ; وبيده الخير ولو قال خلقت بصيغة ا�فراد لك�ان مفارق�ا ل�ه } بيده الملك { : قوله 

خلقت بيدي ؟ بصيغة التثنية ھ�ذا م�ع د��ت اQحادي�ث المستفيض�ة ب�ل المت�واترة وإجم�اع الس�لف 
المقس�طون عن�د هللا عل�ى { : ن كما ھو مبسوط في موض�عه مث�ل قول�ه على مثل ما دل عليه القرآ

} الذين يعدلون في حكمھ�م وأھل�يھم وم�ا ول�وا : منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين 

وأمث��ال ذل��ك وإن ك��ان القائ��ل يعتق��د أن ظ��اھر النص��وص المتن��ازع ف��ي معناھ��ا م��ن ج��نس ظ��اھر 
فإن هللا لما أخبر أن�ه بك�ل ش�يء  -ھر ھو المراد في الجميع والظا -النصوص المتفق على معناھا 

عليم وأنه على كل ش�يء ق�دير واتف�ق أھ�ل الس�نة وأئم�ة المس�لمين عل�ى أن ھ�ذا عل�ى ظ�اھره وأن 
ك�ان م�ن المعل�وم أنھ�م ل�م يري�دوا بھ�ذا الظ�اھر أن يك�ون علم�ه كعلمن�ا وقدرت�ه : ظاھر ذلك م�راد 

ل�م يك�ن م�رادھم أن�ه مث�ل ; ي حقيق�ة ع�الم حقيق�ة ق�ادر حقيق�ة كقدرتنا وكذلك لما اتفقوا على أن�ه ح�
رض�ي } { يحبھم ويحبونه { : فكذلك إذا قالوا في قوله تعالى ; المخلوق الذي ھو حي عليم قدير 

أن�ه عل�ى ظ�اھره ل�م يق�تض ذل�ك أن } ثم استوى على العرش { : وقوله } هللا عنھم ورضوا عنه 
و� حبا كحبه و� رضا كرضاه  فإن كان المستمع يظن أن  يكون ظاھره استواء كاستواء المخلوق

ظاھر الصفات تماثل صفات المخلوقين لزم�ه أن � يك�ون ش�يء م�ن ظ�اھر ذل�ك م�رادا وإن ك�ان 
يعتقد أن ظاھرھا ما يليق بالخالق ويختص به لم يكن له نفي ھذا الظاھر ونفي أن يكون م�رادا إ� 

و� الس�مع م�ا ينف�ي ھ�ذا إ� م�ن ج�نس م�ا ينف�ي ب�ه س�ائر ول�يس ف�ي العق�ل ; بدليل يدل على النف�ي 
الصفات فيكون الك�م في الجميع واحدا وبيان ھ�ذا أن ص�فاتنا منھ�ا م�ا ھ�ي أعي�ان وأجس�ام وھ�ي 

كالسمع والبصر والك�م : ومنھا ما ھو معان وأعراض وھي قائمة بنا : أبعاض لنا كالوجه واليد 
ل��م يق��ل : ال��رب لم��ا وص��ف نفس��ه بأن��ه ح��ي عل��يم ق��دير  ث��م إن م��ن المعل��وم أن. والعل��م والق��درة 

فك�ذلك لم�ا ; المسلمون إن ظاھر ھ�ذا غي�ر م�راد Qن مفھ�وم ذل�ك ف�ي حق�ه مث�ل مفھوم�ه ف�ي حقن�ا 
وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه لم يوجب ذلك أن يكون ظاھره غير مراد Qن مفھوم ذلك في حقه 

كان��ت نفس��ه المقدس��ة ليس��ت مث��ل ذوات  ف��إذا. كمفھوم��ه ف��ي حقن��ا ب��ل ص��فة الموص��وف تناس��به 
المخلوقين فصفاته كذاته ليست كصفات المخلوقين ونسبة صفة المخلوق إليه كنس�بة ص�فة الخ�الق 

{ كما قال صلى هللا عليه وسلم ; إليه وليس المنسوب كالمنسوب و� المنسوب إليه كالمنسوب إليه 

  .ؤية ولم يشبه المرئي بالمرئي فشبه الرؤية بالر} ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر 



أو ; وھذا يتبين بالقاعدة الرابعة وھو أن كثيرا من الناس يتوھم في بع�ض الص�فات أو كثي�ر منھ�ا 
أربع�ة ( أكثرھا أو كلھا أنھا تماث�ل ص�فات المخل�وقين ث�م يري�د أن ينف�ي ذل�ك ال�ذي فھم�ه فيق�ع ف�ي 

لنص�وص بص�فات المخل�وقين وظ�ن أن أح�دھا كون�ه مث�ل م�ا فھم�ه م�ن ا(  -: أنواع من المحاذير 
الث��اني أن��ه إذا جع��ل ذل��ك ھ��و مفھومھ��ا وعطل��ه بقي��ت النص��وص ( م��دلول النص��وص ھ��و التمثي��ل 

وظن�ه ; فيبق�ى م�ع جنايت�ه عل�ى النص�وص . معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات ال�ئقة ب�ا  
قد عطل  -التمثيل الباطل حيث ظن أن الذي يفھم من ك�مھما ھو  -السيئ الذي ظنه با  ورسوله 

( ما أودع هللا ورسوله في ك�مھما من إثبات الصفات   والمعاني ا�لھية ال�ئقة بج�ل هللا تعالى 

( فيكون معط�� لم�ا يس�تحقه ال�رب  ; بغير علم  -عز وجل  -الثالث أنه ينفي تلك الصفات عن هللا 

م��وات والجم��ادات أو ص��فات أن��ه يص��ف ال��رب بنق��يض تل��ك الص��فات م��ن ص��فات اQ: الراب��ع 
المعدومات فيكون قد عطل به صفات الكمال التي يستحقھا الرب ومثله بالمنقوصات والمعدومات 

فيجمع ف�ي . وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات وجعل مدلولھا ھو التمثيل بالمخلوقات 
مثال ذلك أن النصوص ( ياته ك�م هللا وفي هللا بين التعطيل والتمثيل يكون ملحدا في أسماء هللا وآ

فأم�ا عل�وه  -كلھا دلت على وصف ا�له بالعلو والفوقي�ة عل�ى المخلوق�ات واس�توائه عل�ى الع�رش 
وأما ا�ستواء على العرش فطريق العلم ب�ه ھ�و ; ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع 

و� خارجه و� مباينه و� مداخل�ه  وليس في الكتاب والسنة وصف له بأنه � داخل العالم. السمع 
كان استواؤه كاستواء ا�نسان عل�ى ظھ�ور : فيظن المتوھم أنه إذا وصف با�ستواء على العرش 

} , لتستووا على ظھوره } { وجعل لكم من الفلك واQنعام ما تركبون { : كقوله ; الفلك واQنعام 

إليه كحاجة المس�توي عل�ى الفل�ك واQنع�ام  فيتخيل له أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا
فقياس ھذا أنه لو . فلو غرقت السفينة لسقط المستوي عليھا ولو عثرت الدابة لخر المستوي عليھا 

ل�يس اس�تواؤه بقع�ود : عدم العرش لسقط الرب سبحانه وتعالى ثم يريد بزعمه أن ينفي ھذا فيقول 
ف�إن ; تقرار يق�ال في�ه م�ا يق�ال ف�ي مس�مى ا�س�تواء و� استقرار  و� يعلم أن مسمى القعود وا�س

ف� فرق بين ا�ستواء والقع�ود وا�س�تقرار ول�يس ھ�و بھ�ذا المعن�ى : كانت الحاجة داخلة في ذلك 
مستويا و� مستقرا و� قاعدا وإن لم يدخل في مسمى ذلك إ� ما يدخل في مسمى ا�ستواء فإثبات 

. ين مسمى ا�ستواء وا�س�تقرار والقع�ود فروق�ا معروف�ة أحدھما ونفي اbخر تحكم وقد علم أن ب

ولكن المقصود ھنا أن يعلم خطأ من ينفي الشيء مع إثبات نظيره وكأن ھذا الخطأ من خطئ�ه ف�ي 
مفھوم استوائه على العرش حيث ظن أنه مثل استواء ا�نس�ان عل�ى ظھ�ور اQنع�ام والفل�ك ول�يس 

ف ا�س�تواء إل�ى نفس�ه الكريم�ة كم�ا أض�اف إلي�ه س�ائر Qن�ه أض�ا; في ھذا اللفظ ما يدل على ذلك 
فذكر أنه خلق ثم استوى كما ذكر أنه قدر فھدى وأنه بنى السماء بأي�د وكم�ا ذك�ر . أفعاله وصفاته 

فل�م ي�ذكر اس�تواء مطلق�ا يص�لح للمخل�وق و� . أنه مع موسى وھارون يس�مع وي�رى وأمث�ال ذل�ك 
في سائر صفاته وإنم�ا ذك�ر اس�تواء أض�افه إل�ى نفس�ه  عاما يتناول المخلوق كما لم يذكر مثل ذلك

لكان اس�تواؤه  -تعالى عن ذلك  -أنه ھو مثل خلقه  -على وجه الفرض الممتنع  -الكريمة فلو قدر 
مثل استواء خلقه أما إذا كان ھو ليس مماث� لخلقه ب�ل ق�د عل�م أن�ه الغن�ي ع�ن الخل�ق وأن�ه الخ�الق 

ر إليه  وھو الغني عن كل ما سواه وھو ل�م ي�ذكر إ� اس�تواء للعرش ولغيره وأن كل ما سواه مفتق
كما لم يذكر في علمه وقدرته ورؤيته وسمعه  -يخصه لم يذكر استواء يتناول غيره و� يصلح له 

فكيف يجوز أن يتوھم أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إلي�ه  -وخلقه إ� ما يختص به 
ه ؟ سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون عل�وا كبي�را وأنه لو سقط العرش لخر من علي

ھل ھذا إ� جھل محض وض�ل ممن فھم ذلك وتوھمه أو ظنه ظاھر اللفظ ومدلوله أو جوز ذلك 
على رب العالمين الغني عن الخلق ؟ بل لو قدر أن جاھ� فھم مثل ھذا وتوھمه لبين له أن ھذا � 

. ص� كما لم يدل على نظائره في سائر ما وص�ف ب�ه ال�رب نفس�ه يجوز وأنه لم يدل اللفظ عليه أ

فھ�ل يت�وھم مت�وھم أن بن�اءه مث�ل بن�اء اbدم�ي } والسماء بنيناھا بأيد { : فلما قال سبحانه وتعالى 
المحتاج الذي يحتاج إلى زنبي�ل ومج�ارف وض�رب ل�بن وجب�ل ط�ين وأع�وان ؟ ث�م ق�د عل�م أن هللا 

ض ولم يجعل عاليه مفتقرا إلى سافله فالھواء فوق اQرض وليس تعالى خلق العالم بعضه فوق بع
مفتقرا إلى أن تحمله اQرض والسحاب أيضا فوق اQرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله والس�موات 



فالعلي اQعلى رب كل شيء  ومليكه إذا كان ; فوق اQرض وليست مفتقرة إلى حمل اQرض لھا 
حتاجا إلى خلق�ه أو عرش�ه ؟ أو كي�ف يس�تلزم عل�وه عل�ى كيف يجب أن يكون م: فوق جميع خلقه 

خلقه ھذا ا�فتقار وھو ليس بمستلزم في المخلوقات ؟ وقد علم أن ما ثبت لمخلوق م�ن الغن�ى ع�ن 
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم { : غيره فالخالق سبحانه وتعالى أحق به وأولى وكذلك قوله 

ض�ى ھ�ذه اbي�ة أن يك�ون هللا ف�ي داخ�ل الس�موات فھ�و م�ن ت�وھم أن مقت} اQرض فإذا ھي تم�ور 
( إن الشمس والقمر ف�ي الس�ماء يقتض�ي ذل�ك ف�إن ح�رف : وإن كنا إذا قلنا , جاھل ضال با�تفاق 

فھو بحسب المضاف إليه ولھذا يفرق بين ك�ون الش�يء ف�ي المك�ان  -في متعلق بما قبله وبما بعده 
وكون الوجه في المرآة وكون الك�م في ال�ورق  وكون الجسم في الحيز وكون العرض في الجسم

في مس�تعم� ف�ي ذل�ك ( فإن لكل نوع من ھذه اQنواع خاصة يتميز بھا عن غيره وإن كان حرف 
الجن�ة ف�ي الس�ماء أم : العرش في السماء أو في اQرض ؟ لقيل في السماء ولو قيل : فلو قال قائل 

من ذلك أن يك�ون الع�رش داخ�ل الس�موات ب�ل و�  و� يلزم; في اQرض ؟ لقيل الجنة في السماء 
إذا سألتم هللا الجن�ة فاس�ألوه { : الجنة فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال 
فھ�ذه الجن�ة س�قفھا ال�ذي ھ�و } الفردوس فإن�ه أعل�ى الجن�ة وأوس�ط الجن�ة وس�قفھا ع�رش ال�رحمن 

اء يراد به العل�و س�واء كان�ت ف�وق اQف��ك أو تحتھ�ا مع أن الجنة في  السم. العرش فوق اQف�ك 
ولم�ا } وأنزلنا من الس�ماء م�اء طھ�ورا { : وقال تعالى } فليمدد بسبب إلى السماء { : قال تعالى 

وأنه فوق كل شيء كان المفھوم من ; كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن هللا ھو العلي اQعلى 
وكذلك الجارية لما قال لھا أين هللا ؟ قالت . لو وأنه فوق كل شيء إنه في السماء أنه في الع: قوله 

العل�و : في السماء إنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه باQجسام المخلوق�ة وحلول�ه فيھ�ا وإذا قي�ل 
فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلھا فما فوقھا كلھا ھو في السماء و� يقتضي ھذا أن يك�ون ھن�اك 

الع�رش ف�ي الس�ماء : ه إذ ليس فوق العالم شيء موجود إ� هللا كما ل�و قي�ل ظرف وجودي يحيط ب
فإنه � يقتض�ي أن يك�ون الع�رش ف�ي ش�يء آخ�ر موج�ود مخل�وق وإن ق�در أن الس�ماء الم�راد بھ�ا 

فس�يروا { : وكم�ا ق�ال } وQصلبنكم في جذوع النخل { : كان المراد إنه عليھا كما قال : اQف�ك 
ف�ن في الجبل وفي الس�طح وإن ك�ان : ويقال } فسيحوا في اQرض { :  وكما قال} في اQرض 

  .على أعلى شيء فيه 

أف�� يت�دبرون الق�رآن { : فإن هللا ق�ال . القاعدة الخامسة أنا نعلم لما أخبرنا به من وجه دون وجه 
{ : ق�ال و} أفل�م ي�دبروا الق�ول { : وق�ال } ولو كان من عن�د غي�ر هللا لوج�دوا في�ه اخت�ف�ا كثي�را 

أف�� يت�دبرون الق�رآن أم { : وق�ال } كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أول�و اQلب�اب 
ھو الذي أن�زل علي�ك الكت�اب من�ه { : فأمر بتدبر الكتاب كله وقد قال تعالى . } على قلوب أقفالھا 

يتبع�ون م�ا تش�ابه من�ه آيات محكمات ھن أم الكتاب وأخر متش�ابھات فأم�ا ال�ذين ف�ي قل�وبھم زي�غ ف
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إ� هللا والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند 

وم�ا { : وجمھور سلف اQمة وخلفھا على أن الوقف على قول�ه } ربنا وما يذكر إ� أولو اQلباب 
ب وابن مسعود وابن عباس وغيرھم  وروي وھذا ھو المأثور عن أبي بن كع} يعلم تأويله إ� هللا 

التفسير على أربعة أوجه تفسير تعرفه العرب من ك�مھا وتفسير � يعذر : عن ابن عباس أنه قال 
أحد بجھالته وتفسير تعلمه العلماء وتفسير � يعلم�ه إ� هللا م�ن ادع�ى علم�ه فھ�و ك�اذب وق�د روي 

عرض�ت المص�حف : ن تأويله وقد ق�ال مجاھ�د أن الراسخين في العلم يعلمو: عن مجاھد وطائفة 
عل�ى اب�ن عب�اس م�ن فاتحت�ه إل�ى خاتمت�ه أوقف�ه عن�د ك�ل آي�ة وأس�أله ع�ن تفس�يرھا و� مناف�اة ب��ين 

(  -: التأويل قد صار بتعدد ا�صط�حات مستعم� في ث�ثة معان ( القولين عند التحقيق فإن لفظ 

التأوي�ل ھ�و ( أن  -لم�ين ف�ي الفق�ه وأص�وله وھو اصط�ح كثير من المت�أخرين م�ن المتك -أحدھا 
لدليل يقترن به وھ�ذا ھ�و ال�ذي عن�اه ; صرف اللفظ عن ا�حتمال الراجح إلى ا�حتمال المرجوح 

وھ�ل ذل�ك محم�ود أو ; أكثر من تكلم من المت�أخرين ف�ي تأوي�ل نص�وص الص�فات وت�رك تأويلھ�ا 
التفسير وھذا ھو الغالب عل�ى اص�ط�ح  أن التأويل بمعنى: الثاني . . ( مذموم أو حق أو باطل ؟ 

واختلف علماء التأويل  -من المصنفين في التفسير  -المفسرين للقرآن كما يقول ابن جرير وأمثاله 
وعلى تفسيره " إذا جاءك التفسير عن مجاھد فحسبك به : " قال الثوري ; ومجاھد إمام المفسرين 



ر أن�ه يعل�م تأوي�ل المتش�ابه ف�المراد ب�ه معرف�ة يعتمد الشافعي وأحمد والبخ�اري وغيرھم�ا ف�إذا ذك�
ھل { : ھو الحقيقة التي يؤول إليھا الك�م كما قال هللا تعالى : الثالث من معاني التأويل ( تفسيره  

فتأويل . } ينظرون إ� تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق 
م�ن القيام�ة والحس�اب والج�زاء : اد ھو ما أخبر هللا به فيه مم�ا يك�ون ما في القرآن من أخبار المع

يا أبت { : والجنة والنار ونحو ذلك كما قال هللا تعالى في قصة يوسف لما سجد أبواه وإخوته قال 
ھ�و تفس�ير : فجعل عين ما وجد في الخارج ھو تأوي�ل الرؤي�ا الث�اني } ھذا تأويل رؤياي من قبل 

التأوي�ل ( ال�ذي يفس�ر ب�ه اللف�ظ حت�ى يفھ�م معن�اه أو تع�رف علت�ه أو دليل�ه وھ�ذا  الك�م وھو الك�م
ك�ان النب�ي ص�لى هللا علي�ه وس�لم { . الثالث ھو عين ما ھو موجود في الخارج ومنه ق�ول عائش�ة 

يتأول القرآن يعني قول�ه } سبحانك اللھم ربنا وبحمدك اللھم اغفر لي : يقول في ركوعه وسجوده 
السنة ھي تأويل اQمر والنھي فإن نفس : وقول سفيان بن عيينة } ربك واستغفره  فسبح بحمد{ : 

ھو تأويل اQمر به ونفس الموجود المخبر عنه ھو تأوي�ل الخب�ر والك��م خب�ر : الفعل المأمور به 
الفقھاء أعلم بالتأويل من أھل اللغة كما  ذكروا ذلك في تفسير : وأمر ولھذا يقول أبو عبيد وغيره 

لعلمھم بمقاصد الرسول صلى ; Qن الفقھاء يعلمون تفسير ما أمر به ونھى عنه ; تمال الصماء اش
; هللا عليه وسلم كما يعلم أتباع بقراط وسيبويه ونحوھم�ا م�ن مقاص�دھما م�ا � يعل�م بمج�رد اللغ�ة 

ا أخبر فتأويل م: إذا عرف ذلك . ولكن تأويل اQمر والنھي � بد من معرفته بخ�ف تأويل الخبر 
هللا تعالى به عن نفس�ه المقدس�ة المتص�فة بم�ا لھ�ا م�ن حق�ائق اQس�ماء والص�فات ھ�و حقيق�ة لنفس�ه 
المقدسة المتصفة بما لھا من حقائق الصفات وتأويل ما أخبر هللا به تعالى من الوع�د والوعي�د ھ�و 

ش�ابھه Qن نفس ما يكون من الوعد والوعيد ولھذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكم�ه ون�ؤمن بمت
ما أخبر هللا به عن نفسه وعن اليوم اbخر فيه ألفاظ متشابھة يشبه معانيھا ما نعلمه في ال�دنيا كم�ا 

; أخبر أن في الجنة لحما ولبن�ا وعس�� وخم�را ونح�و ذل�ك وھ�ذا يش�به م�ا ف�ي ال�دنيا لفظ�ا ومعن�ى 
ينھما وبين أس�ماء العب�اد ولكن ليس ھو مثله و� حقيقته فأسماء هللا تعالى وصفاته أولى وإن كان ب

و� حقيقت��ه كحقيقت��ه وا�خب��ار ع��ن , وص��فاتھم تش��ابه أن � يك��ون Qجلھ��ا الخ��الق مث��ل المخل��وق 
الغائب � يفھ�م إن ل�م يعب�ر عن�ه باQس�ماء المعلوم�ة معانيھ�ا ف�ي الش�اھد ويعل�م بھ�ا م�ا ف�ي الغائ�ب 

أخب�ر هللا ب�ه م�ن الغي�ب أعظ�م مم�ا  مع العلم بالفارق المميز وأن ما; بواسطة العلم بما في الشاھد 
يعلم في الشاھد وفي الغائب  ما � عين رأت و� أذن س�معت و� خط�ر عل�ى قل�ب بش�ر ف�نحن إذا 

من الجن�ة والن�ار علمن�ا معن�ى ذل�ك وفھمن�ا م�ا أري�د من�ا فھم�ه : أخبرنا هللا بالغيب الذي اختص به 
وإنم�ا تك�ون ي�وم ; مثل التي لم تكن بعد بذلك الخطاب وفسرنا ذلك وأما نفس الحقيقة المخبر عنھا 

القيامة فذلك من التأويل ال�ذي � يعلم�ه إ� هللا ولھ�ذا لم�ا س�ئل مال�ك وغي�ره م�ن الس�لف ع�ن قول�ه 
ا�س�تواء معل�وم والكي�ف مجھ�ول وا�يم�ان ب�ه : ق�الوا } الرحمن عل�ى الع�رش اس�توى { : تعالى 

ا�س�تواء معل�وم والكي�ف مجھ�ول : ك قبل�ه وكذلك قال ربيعة شيخ مال, واجب والسؤال عنه بدعة 
وم��ن هللا البي��ان وعل��ى الرس��ول ال��ب�غ وعلين��ا ا�يم��ان فب��ين أن ا�س��تواء معل��وم وأن كيفي��ة ذل��ك 

واQئمة ينفون علم العباد بكيفية صفات هللا وأنه , ومثل ھذا يوجد كثيرا في ك�م السلف , مجھول 
� أحص�ي ثن�اء علي�ك أن�ت كم�ا { : وقد قال النب�ي , إ� ھو � يعلم كيف هللا إ� هللا ف� يعلم ما ھو 

اللھ�م إن�ي أس�ألك { : وھذا في صحيح مسلم وغي�ره وق�ال ف�ي الح�ديث اbخ�ر } أثنيت على نفسك 
بكل اسم ھو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أح�دا م�ن خلق�ك أو اس�تأثرت ب�ه ف�ي 

وصحيح أبي حاتم وقد أخبر فيه أن   م�ن اQس�ماء , ند وھذا الحديث في المس} علم الغيب عندك 
ما استأثر به في علم الغي�ب عن�ده  فمع�اني ھ�ذه اQس�ماء الت�ي اس�تأثر بھ�ا ف�ي عل�م الغي�ب عن�ده � 

إل�ى غي�ر ذل�ك م�ن ; وهللا سبحانه أخبرنا أنه عل�يم ق�دير س�ميع بص�ير غف�ور رح�يم . يعلمھا غيره 
, لك ونميز بين العلم والقدرة وب�ين الرحم�ة والس�مع والبص�ر فنحن نفھم معنى ذ. أسمائه وصفاته 

ونعلم أن اQسماء كلھا اتفقت في د�لتھا عل�ى ذات هللا م�ع تن�وع معانيھ�ا فھ�ي متفق�ة متواطئ�ة م�ن 
حيث الذات متباينة من جھة الصفات وكذلك أسماء النبي صلى هللا علي�ه وس�لم مث�ل محم�د وأحم�د 

ذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والھدى والن�ور والتنزي�ل وك. والماحي والحاشر والعاقب 
�تحاد الذات  -والشفاء وغير ذلك ومثل ھذه اQسماء تنازع الناس فيھا ھل ھي من قبيل المترادفة 



الس�يف والص�ارم والمھن�د وقص�د بالص�ارم : أو من قبيل المتباينة لتعدد الص�فات ؟ كم�ا إذا قي�ل  -
والتحقيق أنھا مترادفة في ال�ذات متباين�ة ف�ي الص�فات ; ند النسبة إلى الھند معنى الصرم وفي المھ

ومما يوضح ھذا أن هللا وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه وفي موضع آخر جعل منه ما 
وا�حك�ام والتش�ابه ; ھو محكم ومنه ما ھو متشابه فينبغي أن يعرف ا�حكام والتشابه ال�ذي يعم�ه 

ف�أخبر أن�ه أحك�م آيات�ه } الر كتاب أحكمت آيات�ه ث�م فص�لت { : قال  هللا تعالى  الذي يخص بعضه
فأخبر أنه كله متشابه والحكم } هللا نزل أحسن الحديث كتابا متشابھا مثاني { : وقال تعالى , كلھا 

والحكم فصل بين المتشابھات علما وعم� , ھو الفصل بين الشيئين فالحاكم يفصل بين الخصمين 
يز ب�ين الح�ق والباط�ل والص�دق والك�ذب والن�افع والض�ار وذل�ك يتض�من فع�ل الن�افع وت�رك إذا م

حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يديه وحكمت الدابة وأحكمتھا إذا جعلت لھ�ا : الضار فيقال 
حكمة وھو ما أحاط بالحنك من اللجام وإحكام الشيء إتقانه فإحكام الك�م إتقانه بتمييز الصدق من 

والقرآن كله محكم بمعنى ا�تقان فق�د س�ماه , كذب في أخباره وتمييز الرشد من الغي في أوامره ال
: كما جعله يقص بقوله ; فالحكيم بمعنى الحاكم } الر تلك آيات الكتاب الحكيم { : هللا حكيما بقوله 

{ : ا في قوله وجعله مفتي} , إن ھذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي ھم فيه يختلفون { 

أي م��ا يتل��ى عل��يكم يفت��يكم ف��يھن وجعل��ه ھادي��ا } ق��ل هللا يفت��يكم ف��يھن وم��ا يتل��ى عل��يكم ف��ي الكت��اب 
إن ھذا القرآن يھدي للتي ھي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات { : ومبشرا في قوله 

و ك�ان م�ن عن�د غي�ر هللا ول�{ : وأما التشابه الذي يعمه فھو ضد ا�خت�ف المنفي عنه في قوله } 
يؤفك } { إنكم لفي قول مختلف { : وھو ا�خت�ف المذكور في قوله } لوجدوا فيه اخت�فا كثيرا 

ف�إذا أم�ر ; بحيث يص�دق بعض�ه بعض�ا : ھو تماثل الك�م وتناسبه : فالتشابه ھنا . } عنه من أفك 
وإذا نھى ع�ن ش�يء ; ملزوماته بل يأمر به أو بنظيره أو ب; بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر 

لم يأمر به في موضع آخر بل ينھ�ى عن�ه أو ع�ن نظي�ره أو ع�ن ملزومات�ه إذا ل�م يك�ن ھن�اك نس�خ 
وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك بل يخب�ر بثبوت�ه أو بثب�وت ملزومات�ه وإذا أخب�ر 

ال�ذي ي�نقض بعض�ه بعض�ا  بنفي شيء ل�م يثبت�ه ب�ل ينفي�ه أو ينف�ي لوازم�ه بخ��ف الق�ول المختل�ف
فيثبت الش�يء ت�ارة وينفي�ه أخ�رى أو ي�أمر ب�ه وينھ�ى عن�ه ف�ي وق�ت واح�د ويف�رق ب�ين المتم�اثلين 

ھي المتوافقة وھذا : والمتشابھة . ھي المتضادة : فيمدح أحدھما ويذم اbخر فاQقوال المختلفة ھنا 
ي يواف�ق بعض�ھا بعض�ا ويعض�د التشابه يكون ف�ي المع�اني وإن اختلف�ت اQلف�اظ ف�إذا كان�ت المع�ان

ك�ان الك��م : بعضھا بعضا ويناسب بعضھا بعضا ويشھد بعضھا لبعض ويقتضي بعض�ھا بعض�ا 
� ين�افي ا�حك�ام : بخ�ف الك�م المتناقض الذي يضاد بعضه بعضا فھذا التشابه الع�ام ; متشابھا 

ين�اقض بعض�ه بعض�ا العام بل ھو مصدق له فإن الك��م  المحك�م الم�تقن يص�دق بعض�ه بعض�ا � 
فإنه ضد التشابه الخاص والتشابه الخاص ھو مشابھة الشيء لغيره من ; بخ�ف ا�حكام الخاص 

وجه مع مخالفته له من وجه آخر بحيث يشتبه على بعض الناس إنه ھو أو ھ�و مثل�ه ول�يس ك�ذلك 
ن بق�در مش�ترك وا�حكام ھو الفصل بينھما بحيث � يشتبه أحدھما باbخر وھ�ذا التش�ابه إنم�ا يك�و

بين الشيئين مع وجود الفاصل بينھما ثم من الناس من � يھتدي للفصل بينھما فيكون مشتبھا عليه 
فالتش�ابه ال�ذي � يتمي�ز مع�ه ق�د يك�ون م�ن اQم�ور النس�بية ا�ض�افية ; ومنھم من يھتدي إلى ذل�ك 

ل ع�نھم ھ�ذا بحيث يشتبه على بع�ض الن�اس دون بع�ض ومث�ل ھ�ذا يع�رف من�ه أھ�ل العل�م م�ا يزي�
ا�شتباه كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في اbخرة بما يش�ھدونه ف�ي ال�دنيا فظ�ن أن�ه 
مثله فعلم العلماء أنه ليس مثله وإن كان مشبھا ل�ه م�ن بع�ض الوج�وه وم�ن ھ�ذا الب�اب الش�به الت�ي 

وم�ن ; ن�اس يضل بھا بعض الناس وھي م�ا يش�تبه فيھ�ا الح�ق والباط�ل حت�ى تش�تبه عل�ى بع�ض ال
أوتي العلم بالفصل بين ھذا وھذا لم يش�تبه علي�ه الح�ق بالباط�ل والقي�اس الفاس�د إنم�ا ھ�و م�ن ب�اب 

: الشبھات Qنه تشبيه للشيء في بعض اQمور بم�ا � يش�بھه في�ه فم�ن ع�رف الفص�ل ب�ين الش�يئين 

ع�ان ف�ي ش�يء وم�ا م�ن ش�يئين إ� ويجتم; اھتدى للفرق ال�ذي ي�زول ب�ه ا�ش�تباه  والقي�اس الفاس�د 
ويفترقان في شيء فبينھما اشتباه من وجه وافت�راق م�ن وج�ه فلھ�ذا ك�ان ض��ل بن�ي آدم م�ن قب�ل 

أكث�ر م�ا يخط�ئ الن�اس م�ن جھ�ة التأوي�ل : التشابه والقياس الفاسد � ينضبط كما قال ا�م�ام أحم�د 
ما قال والتأويل الخطأ في اQدلة العقلية وھو ك: والقياس , في اQدلة السمعية : فالتأويل ; والقياس 



والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني المتشابھة وقد وقع بنو آدم , إنما يكون في اQلفاظ المتشابھة 
في عامة ما يتناوله ھذا الك�م من أنواع الض��ت حتى آل اQمر إلى من يدعي التحقيق والتوحيد 

ل موج�ود فظن�وا أن�ه ھ�و فجعل�وا وج�ود والعرفان منھم إلى أن اشتبه عليھم وجود الرب بوجود ك
; المخلوقات عين وجود الخالق مع أنه � شيء أبعد عن مماثلة شيء وأن يكون إي�اه أو متح�دا ب�ه 

أو حا� فيه من الخالق مع المخلوق فمن اشتبه علي�ه وج�ود الخ�الق بوج�ود المخلوق�ات كلھ�ا حت�ى 
وذل�ك أن الموج�ودات تش�ترك . شتباه فھم أعظم الناس ض�� من جھة ا�; ظنوا وجودھا وجوده 

في مسمى الوجود فرأوا الوجود واح�دا ول�م يفرق�وا ب�ين الواح�د ب�العين والواح�د ب�النوع وآخ�رون 
لف�ظ : الموجودات تشترك ف�ي مس�مى الوج�ود ل�زم  التش�بيه والتركي�ب فق�الوا : توھموا أنه إذا قيل 

عق�ء مع اخت�ف أصنافھم من أن الوجود الوجود مقول با�شتراك اللفظي فخالفوا ما اتفق عليه ال
ينقسم إلى قديم ومحدث ونحو ذلك من أقسام الموجودات وطائف�ة ظن�ت أن�ه إذا كان�ت الموج�ودات 
تشترك في مسمى الوجود لزم أن يكون في الخارج عن اQذھان موجود مشترك في�ه وزعم�وا أن 

ل�ق وجس�م مطل�ق ونح�و ذل�ك في الخارج عن اQذھان كليات مطلقة مثل وجود مطلق وحيوان مط
فخالفوا الحس والعقل والشرع وجعلوا ما في اQذھان ثابتا في اQعيان وھذا كله من نوع ا�شتباه 
ومن ھداه هللا فرق بين اQمور وإن اشتركت من بعض الوجوه وعلم ما بينھما من الجمع والف�رق 

نھ�م يجمع�ون بين�ه وب�ين المحك�م وھؤ�ء � يضلون بالمتش�ابه م�ن الك��م Q; والتشابه وا�خت�ف 
وغيرھما من ) نحن ( و ) إنا ( الفارق الذي يبين ما بينھما من الفصل وا�فتراق وھذا كما أن لفظ 

صيغ الجمع يتكلم بھا الواحد له شركاء في الفعل ويتكلم بھ�ا الواح�د العظ�يم ال�ذي ل�ه ص�فات تق�وم 
إنا { : ه فإذا تمسك النصراني بقوله تعالى � شركاء ل; كل صفة مقام واحد وله أعوان تابعون له 

ونحو } وإلھكم إله واحد { : ونحوه على تعدد اbلھة كان المحكم كقوله تعالى } نحن نزلنا الذكر 
وكان ما ذك�ره م�ن ص�يغة الجم�ع ; ذلك مما � يحتمل إ� معنى واحدا يزيل ما ھناك من  ا�شتباه 

لص�فات وطاع�ة المخلوق�ات م�ن الم�ئك�ة وغي�رھم وأم�ا مبينا لما يستحقه من العظمة واQسماء وا
حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق اQسماء والصفات وما له من الجنود الذين يس�تعملھم ف�ي أفعال�ه 

وھذا م�ن تأوي�ل المتش�ابه ال�ذي � يعلم�ه إ� هللا } وما يعلم جنود ربك إ� ھو { ف� يعلمھم إ� ھو 
قد أمرنا لك بعطاء فقد علم أنه ھو وأعوان�ه مث�ل كاتب�ه وحاجب�ه : بخ�ف الملك من البشر إذا قال 

وخادمه ونحو ذلك أمروا به وقد يعلم ما صدر عنه ذلك الفعل م�ن اعتقادات�ه وإرادات�ه ونح�و ذل�ك 
� يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنھا من صفاته وصفات اليوم اbخر و�  -سبحانه وتعالى  -وهللا 

اد بخلقه وأمره من الحكم�ة و� حق�ائق م�ا ص�درت عن�ه م�ن المش�يئة والق�درة يعلمون حقائق ما أر
وبھذا يتبين أن التش�ابه يك�ون ف�ي اQلف�اظ المتواطئ�ة كم�ا يك�ون ف�ي اQلف�اظ المش�تركة الت�ي ليس�ت 

فيھا أنھار : من إضافة أو تعريف كما إذا قيل : بمتواطئة وإن زال ا�شتباه بما يميز أحد النوعين 
وبين ماء الدنيا لكن حقيقة ما امتاز به , اك قد خص ھذا الماء بالجنة فظھر الفرق بينه من ماء فھن

مما � عين رأت و� أذن سمعت  -ذلك الماء غير معلوم لنا وھو مع ما أعده هللا لعباده الصالحين 
ل�ذي من التأويل الذي � يعلمه إ� هللا  وكذلك م�دلول أس�مائه وص�فاته ا -و� خطر على قلب بشر 

ولھذا كان اQئمة كا�مام أحمد وغيره ينكرون عل�ى ; يختص بھا التي ھي حقيقة � يعلمھا إ� ھو 
تأويل ما تشابه عليھم من القرآن عل�ى  -من الذين يحرفون الكلم عن مواضعه  -الجھمية وأمثالھم 

فيم�ا ش�كت في�ه في كتابه الذي صنفه في الرد على الزنادق�ة والجھمي�ة : غير تأويله كما قال أحمد 
من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله وإنما ذمھم لكونھم تأولوه عل�ى غي�ر تأويل�ه وذك�ر ف�ي 
ذلك ما يشتبه عليھم معناه وإن كان � يشتبه على غيرھم وذمھم على أنھم تأولوه على غير تأويله 

سير المبين لمراد هللا به فذلك من أن لفظ التأويل يراد به التف: ولم ينف مطلق لفظ التأويل كما تقدم 
� يعاب بل يحمد ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر هللا بعلمھا ف�ذاك � يعلم�ه إ� ھ�و وق�د بس�طنا 

اض�طربت أقوال�ه مث�ل طائف�ة يقول�ون إن التأوي�ل : ھذا في غير ھذا الموضع ومن لم يع�رف ھ�ذا 
} وم�ا يعل�م تأويل�ه إ� هللا { : تع�الى باطل وإنه يجب إج�راء اللف�ظ عل�ى ظ�اھره ويحتج�ون بقول�ه 

Qن ھذه اbية تقتضي أن ھناك تأوي� ; ويحتجون بھذه اbية على إبطال التأويل وھذا تناقض منھم 



� يعلمه إ� هللا وھم ينفون التأويل مطلقا وجھة الغلط أن التأويل الذي استأثر هللا بعلمه ھو الحقيقة 
  .التي � يعلمھا إ� ھو 

فھو تأويل أھل التحريف والبدع ال�ذين يتأولون�ه عل�ى غي�ر تأويل�ه : تأويل المذموم والباطل وأما ال
ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك وي�دعون أن ف�ي ظ�اھره 
من المح�ذور م�ا ھ�و نظي�ر المح�ذور ال��زم فيم�ا أثبت�وه بالعق�ل ويص�رفونه إل�ى مع�ان ھ�ي نظي�ر 

ي نفوھا عنه فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه فإن كان الثاب�ت حق�ا ممكن�ا ك�ان المنف�ي المعاني الت
مثله وإن كان المنفي باط� ممتنعا كان الثابت مثله وھؤ�ء الذين ينف�ون التأوي�ل مطلق�ا ويحتج�ون 

أو ; ح�د قد يظنون أنا خوطبن�ا ف�ي الق�رآن بم�ا � يفھم�ه أ} وما يعلم تأويله إ� هللا { : بقوله تعالى 
بما � معنى له أو بما � يفھم منه شيء وھذا مع أنه باطل فھو متناقض Qنا إذا لم نفھم منه شيئا لم 

� مك�ان أن يك�ون ل�ه معن�ى ص�حيح وذل�ك ; يجز لنا أن نقول له تأويل يخالف الظاھر و� يوافق�ه 
م ف� تكون د�لته عل�ى � يخالف الظاھر المعلوم لنا فإنه � ظاھر له على قولھ: المعنى الصحيح 

ذلك المعنى د�لة على خ�ف الظاھر ف� يكون تأوي� و� يجوز نفي د�لته على معان � نعرفھ�ا 
فإن تلك المعاني التي دل عليھا قد � نكون عارفين بھ�ا وQن�ا إذا ل�م نفھ�م اللف�ظ . على ھذا التقدير 

Qن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى ; أولى  ومدلوله فtن � نعرف المعاني التي لم يدل عليھا اللفظ
فإذا ك�ان اللف�ظ � إش�عار ل�ه بمعن�ى  م�ن المع�اني و� يفھ�م من�ه معن�ى ; من إشعاره بما � يراد به 

إن : أص� لم يكن مشعرا بما أريد به فtن � يكون مشعرا بما لم يرد به أولى ف� يج�وز أن يق�ال 
ا�حتمال الراجح إلى ا�حتمال المرجوح فض� ع�ن أن ھذا اللفظ متأول بمعنى أنه مصروف عن 

اللھ��م إ� أن ي��راد بالتأوي��ل م��ا يخ��الف ظ��اھره المخ��تص . إن ھ��ذا التأوي��ل � يعلم��ه إ� هللا : يق��ال 
لك�ن إذا ق�ال . بالخلق ف� ريب أن من أراد بالظاھر ھذا � بد وأن يكون له تأوي�ل يخ�الف ظ�اھره 

لف الظ��اھر أو أنھ��ا تج��ري عل��ى المع��اني الظ��اھرة منھ��ا ك��انوا أن��ه ل��يس لھ��ا تأوي��ل يخ��ا: ھ��ؤ�ء 
في سياق واحد من غير بيان ك�ان تلبيس�ا : متناقضين وإن أرادوا بالظاھر ھنا معنى وھناك معنى 

وإن أرادوا بالظاھر مجرد اللفظ أي تجري على مجرد اللفظ الذي يظھر من غير فھم لمعناه ك�ان 
وبھ�ذا . Qن من أثبت تأوي� أو نفاه فق�د فھ�م معن�ى م�ن المع�اني ; ا إبطالھم للتأويل أو إثباته تناقض

  .التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات ومثبتيھا في ھذا الباب

� بد في ھذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على هللا مما : القاعدة السادسة أنه لقائل أن يقول 
ا�عتماد في ھ�ذا الب�اب عل�ى مج�رد نف�ي التش�بيه أو مطل�ق ا�ثب�ات � يجوز في النفي وا�ثبات إذ 

وذلك أنه ما من شيئين إ� بينھما قدر مشترك وق�در ممي�ز فالن�افي إن ؛ من غير تشبيه ليس بسديد 
وإن ; إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فھ�ذا باط�ل : اعتمد فيما ينفيه على أن ھذا تشبيه قيل له 

ن وجه دون وجه أو مشارك له في ا�سم لزمك ھذا في سائر ما تثبت�ه وأن�تم أردت أنه مشابه له م
إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدھما ما يجوز على 
اbخر ويمتنع عليه ما يمتنع عليه ويجب له ما يجب له ومعلوم أن إثبات التشبيه بھذا التفس�ير مم�ا 

فإن�ه يعل�م بض�رورة العق�ل امتناع�ه و� يل�زم م�ن نف�ي ھ�ذا نف�ي ; ه عاقل يتص�ور م�ا يق�ول � يقول
التشابه من بعض الوجوه كما في اQسماء والصفات المتواطئة ولكن من الناس من يجع�ل التش�بيه 

ذلك : ومنازعھم يقول ، إنه مشبه : مفسرا بمعنى من المعاني ثم أن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا 
وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل وذلك أن المعتزلة ونح�وھم م�ن نف�اة ، عنى ليس من التشبيه الم

كل من أثبت   صفة قديمة فھو مشبه ممثل فمن قال إن   علما قديما أو ق�درة : الصفات يقولون 
قديمة كان عندھم مش�بھا مم�ث� Qن الق�ديم عن�د جمھ�ورھم ھ�و أخ�ص وص�ف ا�ل�ه فم�ن أثب�ت ل�ه 

ومثبت�ة الص�فات � يوافق�ونھم ، صفة قديمة فقد أثبت   مث� قديما ويس�مونه مم�ث� بھ�ذا ا�عتب�ار 
أخص وصفه ما � يتصف به غيره مثل كونه رب العالمين وأنه بكل شيء : على ھذا بل يقولون 

ث�م ، والصفة � توصف بشيء م�ن ذل�ك ; عليم وأنه على كل شيء قدير وأنه إله واحد ونحو ذلك 
ومنھم من ، الرب بصفاته قديم : من ھؤ�ء الصفاتية من � يقول في الصفات إنھا قديمة بل يقول 

ھ�و وص�فاته : وم�نھم م�ن يق�ول . ھ�و وص�فاته ق�ديمان : ھو قديم وصفته قديم�ة و� يق�ول : يقول 
ذلك � يقتضي مشاركة الصفة له في ش�يء م�ن خصائص�ه ف�إن الق�دم ل�يس : ولكن يقول ; قديمان 



صائص الذات المجردة بل من خصائص الذات الموصوفة بصفات وإ� فال�ذات المج�ردة � من خ
ال��ذات متص��فة بالق��دم والص��فات : وق��د يقول��ون ، وج��ود لھ��ا عن��دھم فض��� ع��ن أن تخ��تص بالق��دم 

متصفة بالقدم وليست الصفات إلھا و� ربا كما أن النبي محدث وصفاته محدثة وليست صفاته نبيا  
لقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل كان ھذا بحسب اعتقادھم الذي ينازعھم في�ه فھؤ�ء إذا أط

ھب أن ھذا المعن�ى ق�د يس�مى ف�ي اص�ط�ح بع�ض الن�اس تش�بيھا فھ�ذا : أولئك ثم تقول لھم أولئك 
المعنى لم ينفه عقل و� سمع وإنما الواجب نفي ما نفت�ه اQدل�ة الش�رعية والعقلي�ة والق�رآن ق�د نف�ى 

ولك��ن يقول��ون الص��فة ف��ي لغ��ة الع��رب ليس��ت مث��ل ، المث��ل والك��فء والن��د ونح��و ذل��ك  مس��مى
فل��م ين��ف مس��مى التش��بيه ف��ي : وأم��ا العق��ل ، الموص��وف و� كف��ؤه و� ن��ده ف��� ي��دخل ف��ي ال��نص 

إن الصفات � تقوم إ� بجس�م متحي�ز واQجس�ام متماثل�ة : اصط�ح المعتزلة وكذلك أيضا يقولون 
  .للزم أن يكون مماث� لسائر اQجسام وھذا ھو التشبيه فلو قامت به الصفات

ھ��ذا كثي�ر م��ن الص��فاتية ال��ذين يثبت�ون الص��فات وينف��ون عل�وه عل��ى الع��رش وقي��ام : وك�ذلك يق��ول 
الصفات قد تقوم بما ليس بجسم وأما العلو على الع�الم : اQفعال ا�ختيارية به ونحو ذلك ويقولون 

بتن�ا عل�وه لل�زم أن يك�ون جس�ما وحينئ�ذ فاQجس�ام متماثل�ة فيل�زم ف� يصح إ� إذا كان جسما فلو أث
فلھ��ذا تج��د ھ��ؤ�ء يس��مون م��ن أثب��ت العل��و ونح��وه مش��بھا و� يس��مون م��ن أثب��ت الس��مع ، التش��بيه 

وك�ذلك ي�وافقھم عل�ى الق�ول  ،والبصر والك�م ونحوه مشبھا كم�ا يق�ول ص�احب ا�رش�اد وأمثال�ه 
لك�ن ھ�ؤ�ء يجعل�ون العل�و ; فات والعل�و مثال�ه م�ن مثبت�ة الص�بتماثل اQجسام القاضي أبو يعلى وأ

: صفة خبرية كما ھو أول قولي القاضي أبي يعلى فيكون الك�م فيه كالك�م في الوجه وقد يقولون 

أن ما يثبتونه � ينافي الجسم كما يقولونه في سائر الصفات والعاقل إذا تأمل وجد اQمر فيما نفوه 
�ء كلھ��م عل��ى أن إثب��ات الص��فات مس��تلزم للتجس��يم ك��اQمر فيم��ا أثبت��وه � ف��رق وأص��ل ك���م ھ��ؤ

والمثبتون يجيبون عن ھذا تارة بمنع المقدمة اQولى وتارة بمنع المقدمة الثانية . واQجسام متماثلة 
وتارة بمنع كل من المقدمتين وت�ارة با�ستفص�ال و� ري�ب أن ق�ولھم بتماث�ل اQجس�ام ق�ول باط�ل 

و بالقائم بنفسه أو بالموجود أو بالمركب من الھيولى والصورة سواء فسروا الجسم بما يشار إليه أ
ونحو ذلك فأما إذا فسروه بالمركب من الجواھر المفردة وعلى أنھا متماثلة فھذا يبنى على ص�حة 

  .وعلى إثبات الجوھر الفرد وعلى أنه متماثل وجمھور العق�ء يخالفونھم في ذلك; ذلك 

على ما يعتقدونه تجسيما بن�اء عل�ى تماث�ل اQجس�ام والمثبت�ون  والمقصود ھنا أنھم يطلقون التشبيه
ك�إط�ق الرافض�ة النص�ب عل�ى  م�ن ت�ولى أب�ا بك�ر وعم�ر رض�ي هللا ; ينازعونھم ف�ي اعتق�ادھم 

ومن أبغضه فھو ناص�بي وأھ�ل ; بناء على أن من أحبھما فقد أبغض عليا رضي هللا عنه ; عنھما 
إن الش��يئين � يش��تبھان م��ن وج��ه : ولھ��ذا يق��ول ھ��ؤ�ء  ;الس��نة ين��ازعونھم ف��ي المقدم��ة اQول��ى 

وق�د بس�طنا الك��م عل�ى ھ�ذا ف�ي غي�ر ھ�ذا ، وأكثر العق�ء على خ��ف ذل�ك ، ويختلفان من وجه 
وبينا فساد قول م�ن يق�ول , الموضع وبينا فيه حجج من يقول بتماثل اQجسام وحجج من نفى ذلك 

على نفي التشبيه اعتم�اد باط�ل وذل�ك أن�ه إذا أثب�ت تماث�ل وأيضا فا�عتماد بھذا الطريق ، بتماثلھا 
اQجسام فھم � ينفون ذلك إ� بالحجة التي ينفون بھا الجسم وإذا ثبت أن ھذا يستلزم الجس�م وثب�ت 

كان ھذا وحده كافيا في نفي ذلك � يحت�اج نف�ي ذل�ك إل�ى نف�ي مس�مى التش�بيه لك�ن : امتناع الجسم 
ث�م يق�ال ; لو ثبت له كذا وكذا لكان جسما : نفي ھذا التشبيه بأن يقال  نفي التجسيم يكون مبنيا على

لكن حينئذ يك�ون . واQجسام متماثلة فيجب اشتراكھا فيما يجب ويجوز ويمتنع وھذا ممتنع عليه : 
فيكون أصل نفيه نفي الجسم وھذا ; من سلك ھذا المسلك معتمدا في نفي التشبيه على نفي التجسيم 

أن مجرد ا�عتماد في نفي ما ينفى على : لم عليه إن شاء هللا  وإنما المقصود ھنا مسلك آخر سنتك
مج��رد نف��ي التش��بيه � يفي��د إذ م��ا م��ن ش��يئين إ� يش��تبھان م��ن وج��ه ويفترق��ان م��ن وج��ه بخ���ف 
ا�عتماد على نفي النقص والعيب ونحو ذلك مما ھو سبحانه مقدس عنه فإن ھذه طريقة ص�حيحة 

ه صفات الكمال ونفى مماثلة غيره له فيھا فإن ھذا نفي المماثلة فيما ھو مس�تحق وكذلك إذا أثبت ل
وھو أن � يشركه شيء من اQشياء فيما ھو من خصائصه وكل صفة من : له وھذا حقيقة التوحيد 

ولھذا كان مذھب سلف اQمة وأئمتھا ; صفات الكمال فھو متصف بھا على وجه � يماثله فيه أحد 
  .به نفسه من الصفات ونفي مماثلته بشيء من المخلوقات إثبات ما وصف



فإن قيل إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوج�ه ووج�ب ل�ه م�ا 
قيل ھب أن اQمر كذلك ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك � ، وجب له وامتنع عليه ما امتنع عليه 
إن�ه : س�بحانه و� نف�ي م�ا يس�تحقه ل�م يك�ن ممتنع�ا كم�ا إذا قي�ل يستلزم إثبات ما يمتن�ع عل�ى ال�رب 

يلزم : موجود حي عليم سميع بصير وقد سمي بعض المخلوقات حيا سمعيا عليما بصيرا فإذا قيل 
�زم ھذا : أنه يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جھة كونه موجودا حيا عليما سميعا بصيرا قيل 

الرب تعالى فإن ذلك � يقتض�ي ح�دوثا و� إمكان�ا و� نقص�ا و� القدر المشترك ليس ممتنعا على 
شيئا مما ينافي صفات الربوبية  وذلك أن القدر المشترك ھو مسمى الوجود أو الموجود أو الحياة 
أو الحي أو العل�م أو العل�يم أو الس�مع أو البص�ر أو الس�ميع أو البص�ير أو الق�درة أو الق�دير والق�در 

فل��م يق��ع بينھم��ا اش��تراك � فيم��ا يخ��تص ;  يخ��تص بأح��دھما دون اbخ��ر المش��ترك مطل��ق كل��ي �
بالممكن المحدث و� فيما يختص بالواجب القديم فإن ما يختص ب�ه أح�دھما يمتن�ع اش�تراكھما في�ه 
فإذا كان القدر المشترك الذي اشتركا فيه صفة كمال كالوجود والحياة والعلم والقدرة ولم يكن ف�ي 

ى خصائص المخلوقين كما � يدل على شيء من خصائص الخالق ل�م يك�ن ذلك شيء مما يدل عل
فك�ل موج�ودين � ب�د بينھم�ا م�ن , بل إثبات ھذا م�ن ل�وازم الوج�ود ; في إثبات ھذا محذور أص� 

مثل ھذا ومن نفي ھذا لزمه تعطيل وجود كل موج�ود ولھ�ذا لم�ا اطل�ع اQئم�ة عل�ى أن ھ�ذا حقيق�ة 
ن جھم ينكر أن يسمى هللا شيئا وربما قالت الجھمي�ة ھ�و ش�يء � قول الجھمية سموھم معطلة وكا

  .كاQشياء فإذا نفى القدر المشترك مطلقا لزم التعطيل العام 

والمعاني التي يوصف بھا الرب تعالى كالحياة والعلم والقدرة بل الوجود والثبوت والحقيقة ونحو 
وخص�ائص المخل�وق الت�ي يج�ب , م تجب لوازمھا فإن ثب�وت المل�زوم يقتض�ي ثب�وت ال��ز: ذلك 

تنزيه الرب عنھا ليست من لوازم ذلك أص� ب�ل تل�ك م�ن ل�وازم م�ا يخ�تص ب�المخلوق م�ن وج�ود 
وحياة وعلم ونحو ذلك  وهللا سبحانه منزه عن خصائص المخلوقين وملزومات خصائصھم وھذا 

ط كثي��ر م��ن زال��ت عن��ه عام��ة الش��بھات وانكش��ف ل��ه غل��: الموض��ع م��ن فھم��ه فھم��ا جي��دا وت��دبره 
اQذكياء في ھذا المقام وقد بسط ھذا في مواضع كثيرة وبين فيھا أن القدر المشترك الكلي � يوجد 
في الخارج إ� معينا مقيدا وأن معنى اشتراك الموجودات في أمر من اQمور ھو تشابھھا من ذلك 

رج � يشارك أحدھما Qن الموجودات في الخا; الوجه وأن ذلك المعنى العام يطلق على ھذا وھذا 
اbخر في شيء موجود فيه بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله ولما كان اQمر 

فت�ارة يظ�ن أن إثب�ات الق�در المش�ترك يوج�ب ; كذلك كان كثير من الناس متناقضا ف�ي ھ�ذا المق�ام 
وم�ات التش�بيه وت�ارة التشبيه الباطل فيجعل ذلك له حجة فيما يظن نفيه من الصفات حذرا م�ن ملز

يتفطن أنه � بد من إثبات ھذا على تقدير فيجيب به فيما يثبته من الصفات لمن احتج ب�ه م�ن النف�اة 
وقعت الشبھة في أن وجود الرب ھل ھو عين ماھيته أو زائد على : ولكثرة ا�شتباه في ھذا المقام 

أو التشكيك ؟ كما وقع ا�شتباه في ماھيته ؟ وھل لفظ الوجود مقول با�شتراك اللفظي أو التواطؤ 
إثبات اQحوال ونفيھا  وفي أن المعدوم ھل ھو شيء أم � ؟ وفي وجود الموجودات ھل ھو زائ�د 

فت�ارة ; على ماھيتھا أم � ؟ وقد كث�ر م�ن أئم�ة النظ�ار ا�ض�طراب والتن�اقض ف�ي ھ�ذه المقام�ات 
وت��ارة يبق��ى ف��ي الش��ك ; ا قالوھ�ا يق�ول أح��دھم الق��ولين المتناقض��ين ويحك�ي ع��ن الن��اس مق��ا�ت م��

والتحير وقد بسطنا من الك�م في ھذه المقامات وما وقع من ا�ش�تباه والغل�ط والحي�رة فيھ�ا Qئم�ة 
الك�م والفلسفة ما � تتسع له ھذه الجمل المختصرة وبينا أن الصواب ھو أن وجود كل شيء ف�ي 

ة التي في ال�ذھن فإنھ�ا مغ�ايرة للموج�ود بخ�ف الماھي; الخارج ھو ماھيته الموجودة في الخارج 
وأن لفظ الذات والشيء والماھية والحقيقة ونحو ذلك فھذه اQلفاظ كلھا متواطئة فإذا ; في الخارج 

إنھا مشككة لتفاضل معانيھا فالمشكك نوع من المتواطئ العام الذي يراع�ى في�ه د�ل�ة اللف�ظ : قيل 
وبين�ا أن المع�دوم ش�يء . � ف�ي م�وارده أو متم�اث� على القدر المشترك سواء كان المعنى متفاض�

أيضا في العلم والذھن � في الخارج ف� فرق بين الثبوت والوجود لكن الف�رق ثاب�ت ب�ين الوج�ود 
العلمي والعيني مع أن ما في العلم ليس ھو الحقيقة الموجودة ولكن ھو العلم التابع للعالم الق�ائم ب�ه 

لھا وجود في  اQذھان وليس في اQعي�ان : يھا الموجودات وتختلف وكذلك اQحوال التي تتماثل ف
إ� اQعي��ان الموج��ودة وص��فاتھا القائم��ة بھ��ا المعين��ة فتتش��ابه ب��ذلك وتختل��ف ب��ه وأم��ا ھ��ذه الجمل��ة 



المختصرة فإن المقصود بھا التنبيه على جمل مختصرة جامعة من فھمھا علم قدر نفعھا وانفتح له 
" إذ لك�ل مق�ام مق�ال ; ثم بسطھا وش�رحھا ل�ه مق�ام آخ�ر ; ق باب الض�ل باب الھدى وإمكان إغ�

كم�ا يفعل�ه  -ھنا أن ا�عتماد على مثل ھذه الحجة فيما ينفى ع�ن ال�رب وين�زه عن�ه " : والمقصود 
  .خطأ لمن تدبر ذلك وھذا من طرق النفي الباطلة  -كثير من المصنفين 

ص�فات أو بعض�ھا إذا أرادوا أن ينزھ�وه عم�ا يج�ب م�ا يس�لكه نف�اة ال: وأفسد من ذل�ك ) : فصل ( 
تنزيھه عنه مما ھو من أعظم الكفر مثل أن يريدوا تنزيھه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك ويريدون 

الذين يقولون إنه بكى على الطوفان حتى رمد وعادته الم�ئكة وال�ذين يقول�ون : الرد على اليھود 
من الن�اس يح�تج عل�ى ھ�ؤ�ء بنف�ي التجس�يم والتحي�ز ونح�و بإلھية بعض البشر وأنه هللا فإن كثيرا 

ذلك ويقولون لو اتصف بھذه النقائص واbفات لكان جسما أو متحيزا وذلك ممتنع وبسلوكھم مثل 
ھذه الطريق استظھر عليھم ھؤ�ء الم�حدة نفاة اQسماء والصفات فإن ھذه الطريقة � يحصل بھا 

   -: المقصود لوجوه 

هللا تعالى بھذه النقائص واbفات أظھر فسادا في العقل والدين م�ن نف�ي التحي�ز  أن وصف: أحدھا 
فإن ھذا فيه من ا�شتباه والنزاع والخفاء ما ل�يس ف�ي ذل�ك وكف�ر ص�احب ذل�ك معل�وم ; والتجسيم 

ف� يجوز أن يستدل عل�ى اQظھ�ر ; بالضرورة من دين ا�س�م والدليل معرف للمدلول ومبين له 
  .فى كما � يفعل مثل ذلك في الحدوداQبين باQخ

يمك�نھم أن يقول�وا نح�ن � نق�ول بالتجس�يم : أن ھؤ�ء الذين يصفونه بھذه الص�فات : الوجه الثاني 
والتحي��ز كم��ا يقول��ه م��ن يثب��ت الص��فات وينف��ي التجس��يم فيص��ير ن��زاعھم مث��ل ن��زاع مثبت��ة الك���م 

فات النقص واحدا ويبقى رد النفاة وصفات الكمال فيصير ك�م من وصف هللا بصفات الكمال وص
  .على الطائفتين بطريق واحد وھذا في غاية الفساد

أن ھؤ�ء ينفون صفات الكمال بمثل ھذه الطريقة واتصافه بص�فات الكم�ال واج�ب ثاب�ت : الثالث 
  .بالعقل والسمع فيكون ذلك دلي� على فساد ھذه الطريقة

من أثبت شيئا منھم ألزمه اbخر بما يوافقه فيه من  أن سالكي ھذه الطريقة متناقضون فكل: الرابع 
  . ا�ثبات كما أن كل من نفى شيئا منھم ألزمه اbخر بما يوافقه فيه من النفي 

: إذا قالت لھم النفاة كالمعتزلة  -كالحياة والعلم والقدرة والك�م والسمع والبصر  -فمثبتة الصفات 

ض � يق�وم إ� بالجس�م أو Qن�ا � نع�رف موص�وفا Qن ھذه الصفات أع�راض والع�ر; ھذا تجسيم 
; ل�يس بجس�م : وقل�تم . إن�ه ح�ي عل�يم ق�دير : وأنتم قد قل�تم : قالت لھم المثبتة . بالصفات إ� جسما 

وأنتم � تعلمون موجودا حيا عالما قادرا إ� جسما فقد أثبتموه على خ��ف م�ا علم�تم فك�ذلك نح�ن 
ب�� حي�اة و� عل�م و� ق�درة وھ�ذا تن�اقض يعل�م بض�رورة ; ا قادرا أنتم أثبتم حيا عالم: وقالوا لھم 

العقل  ثم ھؤ�ء المثبتون إذا قالوا لمن أثبت أن�ه يرض�ى ويغض�ب ويح�ب وي�بغض أو م�ن وص�فه 
ھ�ذا يقتض�ي التجس�يم : با�ستواء والنزول وا�تيان والمجيء أو بالوجه واليد ونحو ذلك إذا ق�الوا 

فأنتم قد وصفتموه بالحي�اة والعل�م : إ� ما ھو جسم قالت لھم المثبتة Qنا � نعرف ما يوصف بذلك 
, فإذا كان ھذا � يوصف به إ� الجسم فاbخر كذلك ; والقدرة والسمع والبصر والك�م وھذا ھكذا 

فالتفريق بينھما تفريق بين المتماثلين ; وإن أمكن أن يوصف بأحدھما ما ليس بجسم فاbخر كذلك 
لم يسلكه أح�د : الرد على من وصف هللا تعالى بالنقائص بھذه الطريق طريقا فاسدا  ولھذا لما كان

من السلف واQئمة فلم ينطق أحد منھم في حق هللا بالجسم � نفي�ا و� إثبات�ا و� ب�الجوھر والتحي�ز 
نكره ونحو ذلك Qنھا عبارات مجملة � تحق حقا و� تبطل باط� ولھذا لم يذكر هللا في كتابه فيما أ

بل ھذا ھو من الك�م المبتدع الذي أنك�ره ; ما ھو من ھذا النوع : على اليھود وغيرھم من الكفار 
  .السلف واQئمة 

فمعلوم أيضا أن المثبت � يكفي في إثباته مجرد نف�ي التش�بيه : وأما في طرق ا�ثبات ) : فصل ( 
من اQعضاء واQفعال بما � يكاد  إذ لو كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف سبحانه

مع نفي التشبيه وأن يوصف بالنقائص الت�ي � تج�وز علي�ه م�ع نف�ي  -يحصى مما ھو ممتنع عليه 
وكما ل�و ق�ال . التشبيه كما لو وصفه مفتر عليه بالبكاء والحزن والجوع والعطش مع نفي التشبيه 

كم�ا ; ويح�زن � كبك�ائھم و� ح�زنھم يأكل � كأك�ل العب�اد ويش�رب � كش�ربھم ويبك�ي : المفتري 



ل��ه أعض��اء : ولج��از أن يق�ال . يق�ال يض��حك � كض�حكھم ويف��رح � كف�رحھم وي��تكلم � كك�مھ�م 
حتى يذكر المعدة واQمعاء . له وجه � كوجوھھم ويدان � كأيديھم : كثيرة � كأعضائھم كما قيل 

. عالى عما يقول الظالمون عل�وا كبي�را والذكر وغير ذلك مما يتعالى هللا عز وجل عنه سبحانه وت

م�ا الف�رق ب�ين ھ�ذا وم�ا : فإنه يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرھا من الصفات 
أثبته إذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في ا�ثبات ف� بد م�ن إثب�ات ف�رق ف�ي نف�س 

ا جاء به السمع أثبته دون ما لم يجئ به السمع قيل العمدة في الفرق ھو السمع فم: اQمر  فإن قال 
السمع ھو خبر الصادق عما ھو اQمر عليه في نفسه فما أخبر به الصادق فھ�و ح�ق م�ن : له أو� 

ف� يلزم من عدمه عدم المدلول ; والخبر دليل على المخبر عنه والدليل � ينعكس ; نفي أو إثبات 
إذا ل�م يك�ن ; يكون ثابتا في نفس اQم�ر وإن ل�م ي�رد ب�ه الس�مع عليه فما لم يرد به السمع يجوز أن 

نفاه ومعلوم أن السمع لم ينف ھذه اQمور بأسمائھا الخاصة ف� ب�د م�ن ذك�ر م�ا ينفيھ�ا م�ن الس�مع 
ف� بد في نفس اQمر من فرق بين ما يثبت : وإ� ف� يجوز حينئذ نفيھا كما � يجوز إثباتھا وأيضا 

يمتن�ع اختص�اص بعض�ھا دون : ر المتماثل�ة ف�ي الج�واز والوج�وب وا�متن�اع له وينفى فإن اQمو
بعض في الجواز والوجوب وا�متناع ف� بد من اختصاص المنفي عن المثبت بم�ا يخص�ه ب�النفي 

� بد من : و� بد من اختصاص الثابت عن المنفي بما يخصه بالثبوت وقد يعبر عن ذلك بأن يقال 
يه عن هللا كما أنه � بد من أمر يثب�ت ل�ه م�ا ھ�و ثاب�ت وإن ك�ان الس�مع أمر يوجب نفي ما يجب نف

: كافيا كان مخبرا عما ھو اQمر عليه في نفسه فما الفرق ف�ي نف�س اQم�ر ب�ين ھ�ذا وھ�ذا ؟ فيق�ال 

كلما نفي صفات الكمال الثابتة   فھو منزه عنه فإن ثبوت أح�د  الض�دين يس�تلزم نف�ي اbخ�ر ف�إذا 
عل�م امتن�اع الع�دم والح�دوث علي�ه : واجب الوج�ود بنفس�ه وأن�ه ق�ديم واج�ب الق�دم علم أنه موجود 

ل�يس ھ�و موج�ودا : وعلم أنه غني عما سواه فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إلي�ه لنفس�ه 
وھو س�بحانه غن�ي . بنفسه بل بنفسه وبذلك اbخر الذي أعطاه ما تحتاج إليه نفسه ف� يوجد إ� به 

وھ�و س�بحانه ق�دير ق�وي فك�ل م�ا ن�افى قدرت�ه ; سواه فكل ما نافى غناه فھو منزه عن�ه عن كل ما 
وقوته فھو منزه عنه وھو سبحانه حي قيوم فكل ما نافى حياته وقيوميته فھو منزه عن�ه وبالجمل�ة 
فالسمع قد أثبت له من اQسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد فكل ما ضاد ذلك فالسمع ينفي�ه 

ي عنه المثل والكفؤ فإن إثبات الشيء نفي لضده ولما يستلزم ضده والعقل يعرف نفي ذل�ك كما ينف
فط�رق العل�م بنف�ي م�ا ين�زه . كما يعرف إثبات ضده فإثبات أحد الضدين نفي ل�خر ولما يستلزمه 

عنه الرب متسعة � يحتاج فيھا إل�ى ا�قتص�ار عل�ى مج�رد نف�ي التش�بيه والتجس�يم كم�ا فعل�ه أھ�ل 
ال�ذين تناقض�وا ف�ي ذل�ك وفرق�وا ب�ين المتم�اثلين حت�ى أن ك�ل م�ن أثب�ت ش�يئا : ر والتقصير القصو

احتج عليه من نفاه بأنه يستلزم التشبيه وكذلك احتج القرامط�ة عل�ى نف�ي جمي�ع اQم�ور حت�ى نف�وا 
Qن ذل��ك تش��بيه ; � يق��ال � موج��ود و� ل��يس بموج��ود و� ح��ي و� ل��يس بح��ي :  النف��ي فق��الوا 

وھ�و أظھ�ر اQش�ياء امتناع�ا ث�م إن ھ�ؤ�ء يل�زمھم م�ن : د أو المعدوم فلزم نفي النقيضين بالموجو
أعظ�م مم�ا ف�روا من�ه م�ن التش�بيه باQحي�اء الك�املين : تشبيھه بالمعدومات والممتنعات والجمادات 

 -فطرق تنزيھه وتقديسه عما ھو منزه عن�ه متس�عة � تحت�اج إل�ى ھ�ذا وق�د تق�دم أن م�ا ينف�ى عن�ه 

النفي المتضمن لiثبات إذ مجرد النفي � مدح فيه و� كمال فإن المعدوم يوصف بالنفي  -انه سبح
والمعدوم � يشبه الموجودات وليس ھذا م�دحا ل�ه Qن مش�ابھة الن�اقص ف�ي ص�فات ال�نقص نق�ص 
مطلقا كما أن مماثلة المخلوق في شيء من الصفات تمثيل وتشبيه ينزه عن�ه ال�رب تب�ارك وتع�الى 

وك�ذلك ; وذلك مثل أنه قد عل�م أن�ه ح�ي والم�وت ض�د ذل�ك فھ�و من�زه عن�ه ; ص ضد الكمال والنق
النوم والسنة ضد كمال الحياة فإن النوم أخو الموت وكذلك اللغوب نقص في القدرة والقوة واQكل 
والشرب ونحو ذلك من اQمور فيه افتقار إلى موجود غيره كم�ا أن ا�س�تعانة ب�الغير وا�عتض�اد 

وكل من يحت�اج إل�ى م�ن يحمل�ه أو يعين�ه عل�ى . حو ذلك تتضمن ا�فتقار إليه وا�حتياج إليه به ون
قي��ام ذات��ه وأفعال��ه فھ��و مفتق��ر إلي��ه  ل��يس مس��تغنيا عن��ه بنفس��ه فكي��ف م��ن يأك��ل ويش��رب واbك��ل 
والشارب أجوف والمصمت الصمد أكمل من اbكل والشارب ولھذا كانت الم�ئكة صمدا � تأكل 

وقد تقدم أن كل كمال ثب�ت لمخل�وق فالخ�الق أول�ى ب�ه وك�ل نق�ص تن�زه عن�ه المخل�وق و� تشرب 
} هللا الصمد { : فالخالق أولى بتنزيھه عن ذلك والسمع قد نفى ذلك في غير موضع كقوله تعالى 



والصمد الذي � جوف له و� يأكل و� يشرب وھذه السورة ھي نسب الرحمن أو ھي اQصل في 
ما المسيح ابن مريم إ� رسول قد خلت م�ن قبل�ه الرس�ل { : ي حق المسيح وأمه ھذا الباب وقال ف

فجعل ذلك دلي� على نفي اQلوھية ف�دل ذل�ك عل�ى تنزيھ�ه ع�ن } وأمه صديقة كانا يأك�ن الطعام 
ھ�ي أعض�اء اQك�ل والش�رب ف�الغني : ذلك بطريق اQولى واQحرى والكبد والطح�ال ونح�و ذل�ك 

ع�ن آ�ت ذل�ك بخ��ف الي�د فإنھ�ا للعم�ل والفع�ل وھ�و س�بحانه موص�وف  من�زه: المنزه ع�ن ذل�ك 
. فم�ن يق�در أن يفع�ل أكم�ل مم�ن � يق�در عل�ى الفع�ل ; إذ ذاك من صفات الكمال ; بالعمل والفعل 

ھ��و : وھ��و س��بحانه من��زه ع��ن الص��احبة والول��د وع��ن آ�ت ذل��ك وأس��بابه وك��ذلك البك��اء والح��زن 
فإن��ه م��ن ص��فات : بخ���ف الف��رح والغض��ب ; عن��ه س��بحانه مس�تلزم الض��عف والعج��ز ال��ذي ين��زه 

الكمال فكما يوصف بالقدرة دون  العجز وبالعلم دون الجھل وبالحي�اة دون الم�وت وبالس�مع دون 
فكذلك يوصف ب�الفرح دون الح�زن وبالض�حك : الصمم وبالبصر دون العمى وبالك�م دون البكم 
أثبته السمع من أنه سبحانه � كفؤ له و� سمي له  دون البكاء ونحو ذلك وأيضا فقد ثبت بالعقل ما

وليس كمثله شيء ف� يج�وز أن تك�ون حقيقت�ه كحقيق�ة ش�يء م�ن المخلوق�ات و� حقيق�ة ش�يء م�ن 
صفاته كحقيقة شيء من صفات المخلوقات فيعلم قطعا أنه ليس م�ن ج�نس المخلوق�ات � الم�ئك�ة 

و� اQرض و� اbدمي�ين و� أب�دانھم و� أنفس�ھم و� السموات و� الكواكب و� الھواء و� الماء 
و� غير ذلك بل يعلم أن حقيقته عن مماث�ت ش�يء م�ن الموج�ودات أبع�د م�ن س�ائر الحق�ائق وأن 
مماثلته لشيء منھا أبعد من مماثلة حقيقة شيء من المخلوقات لحقيق�ة مخل�وق آخ�ر ف�إن الحقيقت�ين 

فيلزم أن يج�وز . لى اQخرى ووجب لھا ما وجب لھا جاز على كل واحدة ما يجوز ع: إذا تماثلتا 
على الخالق القديم الواجب بنفسه ما يج�وز عل�ى المح�دث المخل�وق م�ن الع�دم والحاج�ة وأن يثب�ت 
لھ��ذا م��ا يثب��ت ل��ذلك م��ن الوج��وب والفن��اء فيك��ون الش��يء الواح��د واجب��ا بنفس��ه غي��ر واج��ب بنفس��ه 

: يعلم به بط��ن ق�ول المش�بھة ال�ذين يقول�ون  موجودا معدوما وذلك جمع بين النقيضين وھذا مما

بصر كبصري أو يد كيدي ونحو ذلك تعالى هللا عن قولھم علوا كبيرا  وليس المقصود ھنا استيفاء 
وإنم�ا . Qن ھذا مبسوط ف�ي غي�ر ھ�ذا الموض�ع ; ما يثبت له و� ما ينزه عنه واستيفاء طرق ذلك 
ما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا ولم يكن ف�ي العق�ل المقصود ھنا التنبيه على جوامع ذلك وطرقه و
فنثبت ما علمنا ثبوته وننفي ما علمنا نفيه ونسكت . ما يثبته و� ينفيه سكتنا عنه ف� نثبته و� ننفيه 

  .عما � نعلم نفيه و� إثباته وهللا أعلم 

أيض�ا والق�رآن " بالعق�ل " يعل�م " الس�مع " إن كثي�را مم�ا دل علي�ه : القاعدة السابعة أن يقال ) ا ( 
فإن�ه س�بحانه . كما ذكر هللا ذلك في غي�ر موض�ع ; يبين ما يستدل به العقل ويرشد إليه وينبه عليه 

م�ا أرش�د العب�اد : بين من اbيات الدالة عليه وعلى وحدانيته وقدرت�ه وعلم�ه وغي�ر ذل�ك : وتعالى 
وم��ا دل عل��ى المع��اد وإمكان��ه فھ��ذه ; كم��ا ب��ين أيض��ا م��ا دل عل��ى نب��وة أنبيائ��ه ; إلي��ه ودلھ��م علي��ه 

وم�ن جھ�ة أن�ه ب�ين اQدل��ة . م�ن جھ�ة أن الش�ارع أخب�ر بھ�ا  -: المطال�ب ھ�ي ش�رعية م�ن جھت�ين 
وق�د بس�ط ف�ي " أقيس�ة عقلي�ة " العقلية التي يستدل بھا عليھا واQمثال المض�روبة ف�ي الق�رآن ھ�ي 
ا وكثي�ر م�ن أھ�ل الك��م يس�مي غير ھذا الموضع وھي أيضا عقلية من جھة أنھا تعلم بالعقل أيض�

� تعل�م إ� بالعق�ل فق�ط ف�إن الس�مع ھ�و مج�رد إخب�ار ) ب�ـ ( �عتقاده أنھا " اQصول العقلية " ھذه 
الصادق وخبر الصادق الذي ھو النبي � يعلم صدقه إ� بعد العلم بھذه اQصول بالعقل ثم إنھم ق�د 

أن تحس��ين العق��ل : ت��زعم " فطائف��ة . "  يتن��ازعون ف��ي اQص��ول الت��ي تتوق��ف إثب��ات النب��وة عليھ��ا
وتقبيحه داخل في ھذه اQصول وأنه � يمكن إثبات النبوة بدون ذلك ويجعلون التكذيب بالقدر مما 

تزعم أن حدوث العالم م�ن ھ�ذه اQص�ول وأن العل�م بالص�انع � يمك�ن إ� " طائفة " ينفيه العقل و 
, وحدوثھا يعل�م إم�ا بح�دوث الص�فات , اQجسام  بإثبات حدوثه وإثبات حدوثه � يمكن إ� بحدوث

وإما بحدوث اQفعال القائمة بھا فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته من اQصول التي � يمكن 
إثبات النب�وة إ� بھ�ا ث�م ھ�ؤ�ء � يقبل�ون ا�س�تد�ل بالكت�اب والس�نة عل�ى نق�يض ق�ولھم لظ�نھم أن 

إم�ا أن ي�ؤول وإم�ا أن يف�وض : قديم�ه علي�ه والس�مع فيج�ب ت -وھو أص�له  -العقل عارض السمع 
وھم أيض�ا عن�د التحقي�ق � يقبل�ون ا�س�تد�ل بالكت�اب والس�نة عل�ى وف�ق ق�ولھم لم�ا تق�دم وھ�ؤ�ء 

ظنھم أن السمع بطريق الخبر تارة وليس اQم�ر ك�ذلك ب�ل ) : منھا ) ( ج (  -: يضلون من وجوه 



م�ا � يوج�د مثل�ه ف�ي ك��م أئم�ة  -م بھ�ا المطال�ب الديني�ة الت�ي تعل� -القرآن بين من الد�ئل العقلي�ة 
ظنھم أن الرسول � يعلم صدقه إ� بالطريق : منھا ( شرعية عقلية و : النظر فتكون ھذه المطالب 

المعينة التي سلكوھا وھم مخطئون قطعا في انحصار طريق تصديقه فيما ذكروه فإن طرق العل�م 
ظ�نھم أن تل�ك الطري�ق الت�ي : منھ�ا ( غي�ر ھ�ذا الموض�ع و  بصدق الرسول كثيرة كما قد بسط في
ظ��نھم أن م��ا عارض��وا ب��ه الس��مع معل��وم بالعق��ل : ومنھ��ا ( س��لكوھا ص��حيحة وق��د تك��ون باطل��ة 

فإنه إذا وزن بالميزان الصحيح وجد م�ا يع�ارض الكت�اب والس�نة م�ن ; ويكونون غالطين في ذلك 
: لى ھذا في غي�ر ھ�ذا الموض�ع والمقص�ود ھن�ا � من المعقو�ت وقد بسط الك�م ع; المجھو�ت 

كم�ا أرش�د ; ما قد يعلم بالعقل كما يعلم أنه عالم وأن�ه ق�ادر وأن�ه ح�ي " صفات هللا تعالى " أن من 
( على أن�ه يعل�م بالعق�ل : وقد اتفق النظار من مثبتة الصفات } أ� يعلم من خلق { : إلى ذلك قوله 

بالعقل ) د ( يثبت . والبصر والك�م ; وكذلك السمع ; مريد ; قدير ; عليم ; عند المحققين أنه حي 
يمك��ن إثبات��ه بالعق��ل وك��ذلك عل��وه عل��ى . عن��د المحقق��ين ب��ل وك��ذلك الح��ب والرض��ا والغض��ب 

ومثل . مثل أحمد بن حنبل وغيره : المخلوقات ومباينته لھا مما يعلم بالعقل كما أثبتته بذلك اQئمة 
لك�ن , يثب�ت بالعق�ل : ب�ل وك�ذلك إمك�ان الرؤي�ة ;  بن سعيد بن ك�ب عبد العالي المكي وعبد هللا: 

. منھم من أثبتھا بأن كل موجود تص�ح رؤيت�ه وم�نھم م�ن أثبتھ�ا ب�أن ك�ل ق�ائم بنفس�ه يمك�ن رؤيت�ه 

وھذه الطريق أصح من تلك وقد يمكن إثبات الرؤية بغير ھ�ذين الط�ريقين بتقس�يم دائ�ر ب�ين النف�ي 
الرؤية � تتوقف إ� على أمور وجودي�ة ف�إن م�ا � يتوق�ف إ� عل�ى أم�ور إن : وا�ثبات كما يقال 

أح�ق ب�ه م�ن الممك�ن المح�دث والك��م عل�ى ھ�ذه اQم�ور : وجودية يكون الموجود الواجب الق�ديم 
أن من الطرق التي يسلكھا اQئمة وم�ن ات�بعھم م�ن : مبسوط في غير ھذا الموضع والمقصود ھنا 

لل�زم اتص�افه : أن�ه ل�و ل�م يك�ن موص�وفا بإح�دى الص�فتين المتق�ابلتين : نظار السنة ف�ي ھ�ذا الب�اب 
بالقدرة لوصف بالعجز ) ھـ ( ولو لم يوصف ; فلو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت ; باQخرى 

ولو لم يوصف بالسمع والبصر والك�م لوصف بالصمم والخرس والبكم وط�رد ذل�ك أن�ه ل�و ل�م ; 
فس�لب إح�دى الص�فتين المتق�ابلتين عن�ه يس�تلزم ثب�وت . اخ�� في�ه يوصف بأنه مباين للع�الم لك�ان د

وھ��ذه . اQخ�رى وتل��ك ص�فة نق��ص ين�زه عنھ��ا الكام��ل م�ن المخلوق��ات فتنزي�ه الخ��الق عنھ�ا أول��ى 
فالخ�الق أول�ى ف�إن طري�ق إثب�ات ; الطريق غير قولنا إن ھذه ص�فات كم�ال يتص�ف بھ�ا المخل�وق 

ھا بنفي ما يناقضھا وق�د اعت�رض طائف�ة م�ن النف�اة عل�ى صفات الكمال بأنفسھا مغاير لطريق إثبات
حت�ى ص�ار كثي�ر م�ن أھ�ل ا�ثب�ات يظ�ن ; ھذه الطريقة باعتراض مش�ھور لبس�وا ب�ه عل�ى الن�اس 

صحته ويضعف ا�ثبات به مثل ما فعل من فعل ذلك من النظار حتى اQمادي أمسى مع أنه أصل 
; القول بأنه لو لم يكن متصفا بھذه الصفات : الوا فق. قول القرامطة الباطنية وأمثالھم من الجھمية 

لك�ان متص�فا بم�ا يقابلھ�ا ف�التحقيق في�ه متوق�ف عل�ى بي�ان : كالسمع والبصر والك�م مع كونه حيا 
أما المتقاب�ن ف� يجتمع�ان ف�ي ش�يء واح�د ) و : ( فنقول . ) وبيان أقسامھما . المتقابلين ( حقيقة 

أو يص�ح ذل�ك ف�ي أح�د : اجتماعھما في الصدق و� ف�ي الك�ذب  من جھة واحدة وھو إما أ� يصح
والتن��اقض ھ��و اخ��ت�ف ; وQنھم��ا متق��اب�ن بالس��لب وا�يج��اب وھ��و تقاب��ل التن��اقض ; الط��رفين 

: كقولن�ا ; القضيتين بالسلب وا�يجاب على وجه � يجتمعان ف�ي الص�دق و� ف�ي الك�ذب ل�ذاتيھما 

أن�ه � : اس�تحالة اجتم�اع طرفي�ه ف�ي الص�دق والك�ذب  ومن خاصة. زيد حيوان زيد ليس بحيوان 
واسطة بين الطرفين و� استحالة Qحد الطرفين من جھة واحدة و� يصح اجتماعھما في الص�دق 

� يجتمعان و� يرتفعان فإذا جعل�تم . إذ كون الموجود واجبا بنفسه وممكنا بنفسه ; و� في الكذب 
فھذان � يجتمعان و� يرتفعان وليس " يجتمعان و� يرتفعان  النقيضان ما �" وھما : ھذا التقسيم 

ف�ي الس�لب  -الل�ذين � يجتمع�ان و� يرتفع�ان  -ھما السلب وا�يجاب ف�� يص�ح حص�ر النقيض�ين 
وھ�و خ�ارج ع�ن اQقس�ام ; � يجتمعان و� يرتفعان  -شيئان  -وا�يجاب وحينئذ فقد ثبت وصفان 

فق�د يق�ول إن ك�ون الش�يء � يخل�و م�ن الحي�اة : عنى وجودي�ا اQربعة على ھذا فمن جعل الموت م
الوجه الث�اني ) ( ز ( وكذلك العلم والجھل والصمم والبكم ونحو ذلك ; والموت ھو من ھذا الباب 

يدخل في السلب وا�يجاب وغايته أن�ه ن�وع : فإن العدم والملكة ; ھذا القسيم يتداخل : أن يقال ) : 
ف� : أعني بالسلب وا�يجاب : في المتضادين إنما ھما نوع منه فإن قال منه والمتضايفان يدخ�ن 



ولھذا جعل من خواصه أنه  -وھو أن يسلب عن الشيء ما ليس بقابل له  -يدخل في العدم والملكة 
أن غاية ھ�ذا أن الس�لب : أحدھما  -: عن ھذا جوابان : إلى آخره قيل له . � استحالة Qحد طرفيه 

سلب م�ا � يمك�ن اتص�افه : سلب ما يمكن اتصاف الشيء به والثاني : أحدھما : ين ينقسم إلى نوع
فيك�ون ; إثب�ات م�ا يج�ب اتص�افه ب�ه : اQول إثبات ما يمكن اتصافه و� يجب والثاني : فيقال . به 

وزي�د ل�يس , كقولن�ا زي�د حي�وان ف�إن ھ�ذا إثب�ات واج�ب . وإثبات الواج�ب . المراد به سلب ممتنع 
كقولن�ا المثل�ث  -ھذا سلب ممتنع وعلى ھذا التقدير فالممكنات التي تقبل الوجود والعدم بحجر فإن 

ذلك القسم يخلو فيه ) ح ( فإن . يكون من قسم العدم والملكة وليس كذلك  -إما موجود وإما معدوم 
 وأيضا. الموصوف الواحد على المتقابلين جميعا و� يخلو شيء من الممكنات عن الوجود والعدم 

فإذا قيل إما أن يكون حيا أو عليما أو سميعا  -فصفات الرب كلھا واجبة له  -فإنه على ھذا التقدير 
. وإم�ا أن � يك�ون ; إم�ا أن يك�ون موج�ودا : ك�ان مث�ل قولن�ا : أو � يك�ون ; أو بصيرا أو متكلما 

ھ�ذا � : ن قي�ل ف�إ. وھذا متقابل تقابل السلب وا�يجاب فيكون اbخر مثله وبھذا يحصل المقصود 
قيل له ھذا إنما اشتركا فيما أمكن أن يثبت له وي�زول : يصح حتى يعلم إمكان قبوله لھذه الصفات 

فإنه � يمكن اتصافه بھا ; فإنه بتقدير ثبوتھا له فھي واجبة ضرورة : فأما الرب تعالى ; كالحيوان 
ة ميت�ا وت�ارة أص�م وت�ارة س�ميعا فإن ذلك يوجب أن يكون تارة حيا وت�ار. وبعدمھا باتفاق العق�ء 

إن نفيھا ليس ب�نقص : بخ�ف من نفاھا وقال ; وذلك منتف قطعا ; وھذا يوجب اتصافه بالنقائص 
إنه مع إمكان ا�تص�اف بھ�ا � : لظنه أنه � يقبل ا�تصاف بھا فإن من قال ھذا � يمكنه أن يقول 

أنت في تقابل السلب وا�يجاب : له أيضا وقيل . يكون نفيھا نقصا فإن فساد ھذا معلوم بالضرورة 
( ; إما موجود وإما معدوم ; لم يصح أن تقول واجب الوجود : إن اشترطت العلم بإمكان الطرفين 

واbخ�ر . Qن أح�د الط�رفين ھن�ا معل�وم الوج�ود ; والممتنع الوجود إم�ا موج�ود وإم�ا مع�دوم ) ط 
; صح أن تقول إما أن يكون حيا وإما أ� يكون معلوم ا�متناع وإن اشترطت العلم بإمكان أحدھما 

Qن النف�ي إن ك�ان ممكن�ا ص�ح التقس�يم وإن ك�ان ; وإما أن يكون سميعا بص�يرا وإم�ا أن � يك�ون 
ھ�ذا يفي�د أن ھ�ذا التأوي�ل يقاب�ل الس�لب : ك�ان ا�ثب�ات واجب�ا وحص�ل المقص�ود ف�إن قي�ل : ممتنع�ا 

أنه إم�ا س�ميع وإم�ا ل�يس بس�ميع : لكن غايته ;  وا�يجاب ونحن نسلم ذلك كما ذكر في ا�عتراض
فالمثبت واجب : على ھذا التقدير : والمنازع يختار النفي فيقال له ; وإما بصير وإما ليس ببصير 

فإم�ا أن تك�ون ھ�ذه الص�فات واجب��ة ل�ه وإم�ا أن تك�ون ممتنع�ة علي�ه والق��ول . والمس�لوب ممتن�ع ; 
; نحن نعلم با�ضطرار بط�ن ا�متناع : بل قد يقال . وجه إذ � دليل عليه ب; با�متناع � وجه له 

وق�د عل�م ; فإنه � يمكن أن يستدل على امتناع ذلك إ� بم�ا يس�تدل ب�ه عل�ى إبط�ال أص�ل الص�فات 
واعل�م أن ھ�ذا يمك�ن أن يجع�ل طريق�ة . فساد ذلك وحينئذ فيج�ب الق�ول بوج�وب ھ�ذه الص�فات ل�ه 

ا إما واجبة له وإما ممتنعة عليه والثاني باطل فتعين اQول مستقلة في إثبات صفات الكمال له فإنھ
لھا خاليا عنھا يقتضي أن يكون ممكنا وذلك ممتنع ف�ي حق�ه وھ�ذه طريق�ة ) ى ( Qن كونه قاب� ; 

فعلى ھذا إذا قلنا زيد إما عاقل وإما غير : الجواب الثاني أن يقال ( معروفة لمن سلكھا من النظار 
وأمثال ذلك . ما ليس بعالم وإما حي وإما غير حي وإما ناطق وإما غير ناطق وإما عالم وإ; عاقل 

مما فيه سلب الصفة عن محل قابل لھا لم يكن ھذا داخ� في قسم تقاب�ل الس�لب وا�يج�اب ومعل�وم 
. أن ھذا خ�ف المعلوم بالضرورة وخ�ف اتفاق العق�ء وخ�ف م�ا ذك�روه ف�ي المنط�ق وغي�ره 

القضايا تتناقض بالسلب وا�يجاب على وجه يل�زم من�ه ص�دق إح�داھما ك�ذب ومعلوم أن مثل ھذه 
وغاي�ة ف�رقھم أن . اQخرى ف� يجتمعان في الصدق والك�ذب فھ�ذه ش�روط التن�اقض موج�ود فيھ�ا 

وإم�ا ; إم�ا بص�ير : ك�ان إيجاب�ا وس�لبا وإذا قلن�ا : ھو إما بصير وإما ليس ببص�ير : يقولوا إذا قلنا 
فعل�م أن ذل�ك . ما وھذه منازعة لفظي�ة وإ� ف�المعنى ف�ي الموض�عين س�واء كان ملكة وعد: أعمى 

أن��ه � اس��تحالة Qح��د : ن��وع م��ن تقاب��ل الس��لب وا�يج��اب وھ��ذا يبط��ل ق��ولھم ف��ي ح��د ذل��ك التقاب��ل 
الوجه الثالث أن يقال ( الطرفين إلى اbخر فإن ا�ستحالة ھنا ممكنة كإمكانھا إذا عبر بلفظ العمى 

يختلف�ا بالس�لب وا�يج�اب وإم�ا أن � يختلف�ا ) ك ( المتق�اب�ن إم�ا أن : ص�ر أن يق�ال التقسيم الحا: 
والث�اني إم�ا أن يمك��ن خل�و المح��ل . ف��اQول ھ�و النقيض��ان . ب�ذلك ب�ل يكون��ان إيج�ابيين أو س�لبيين 

ھم��ا ف��ي معن��ى : والث��اني . ھم��ا الض��دان كالس��واد والبي��اض : عنھم��ا وإم��ا أن � يمك��ن واQول 



وإن كان��ا ثب��وتيين ك��الوجوب وا�مك��ان والح�دوث والق��دم والقي��ام ب��النفس والقي��ام ب��الغير النقيض�ين 
ل�يس مم�ا إذا : والمباينة والمجانبة ونحو ذلك ومعلوم أن الحياة والم�وت والص�مم وال�بكم والس�مع 

خ��� الموص��وف عنھم��ا وص��ف بوص��ف ثال��ث بينھم��ا ك��الحمرة ب��ين الس��واد والبي��اض فعل��م أن 
المح��ل ال��ذي � يقب��ل : الوج��ه الراب��ع ( ع��ن أح��دھما ف��إذا انتف��ى تع��ين اbخ��ر  الموص��وف � يخل��و

أنقص من المحل ال�ذي يقب�ل ذل�ك ويخل�و عنھ�ا : ا�تصاف بالحياة والعلم والقدرة والك�م ونحوھا 
ولھذا كان الحجر ونحوه أنقص من الح�ي اQعم�ى وحينئ�ذ ف�إذا ك�ان الب�ارئ منزھ�ا ع�ن نف�ي ھ�ذه 

لھا فتنزيھه عن امتناع قبوله لھا أولى وأحرى إذ بتقدير قبول�ه لھ�ا يمتن�ع من�ع مع قبوله ; الصفات 
� ) ل ( المتقابلين واتص�افه بالنق�ائص ممتن�ع فيج�ب اتص�افه بص�فات الكم�ال وبتق�دير ع�دم قبول�ه 

يمكن اتصافه � بصفات الكمال و� بصفات النقص وھذا أشد امتناعا فثبت أن اتصافه بذلك ممكن 
أنتم جعلتم تقابل : أن يقال . الوجه الخامس ( وھذا في غاية الحسن . ه وھو المطلوب وأنه واجب ل

ھو أن يعلم ثب�وت  -العدم والملكة فيما يمكن اتصافه بثبوت فإذا عنيتم با�مكان ا�مكان الخارجي 
أنه يلزمكم أن تكون الجام�دات � توص�ف : أحدھما  -: كان ھذا باط� لوجھين  -ذلك في الخارج 

وأ� تصفوا  -لكن ھذا اصط�ح محض  -بأنھا � حية و� ميتة و� ناطقة و� صامتة وھو قولكم 
والذين يدعون من دون هللا { : قال تعالى . ھذه الجمادات بالموت والصمت وقد جاء القرآن بذلك 

" فھ��ذا ف��ي } أم��وات غي��ر أحي��اء وم��ا يش��عرون أي��ان يبعث��ون } { � يخلق��ون ش��يئا وھ��م يخلق��ون 

وھي من الجمادات وقد وصفت بالموت والعرب تقسم اQرض إل�ى الحي�وان والموت�ان " Qصنام ا
اشتر الموتان و� تشتر الحيوان أي اشتر : الموتان بالتحريك خ�ف الحيوان يقال : قال أھل اللغة 

فھذا  :الموات ما � روح فيه فإن قيل : وقالوا أيضا ; و� تشتر الرقيق والدواب ; اQرض والدور 
قيل وھذا يقتضي أن الحياة أعم : التي ھي إحياء اQرض " للحياة " إنما يسمى مواتا باعتبار قوله 

والخرس ضد النطق ; من حياة الحيوان وأن الجماد يوصف بالحياة إذا كان قاب� للزرع والعمارة 
ل�يس " ء وس�حابة خرس�ا" أي خ�اثر � ص�وت ل�ه ف�ي ا�ن�اء " لبن أخ�رس ) " م ( والعرب تقول 

كتيب�ة : " ويق�ال " إذا ل�م يس�مع ل�ه ف�ي الجب�ل ص�وت ص�دى " وعلم أخرس " فيھا رعد و� برق 
ھي التي صمتت من كثرة الدروع ليس له فقاقع وأبلغ من ذلك الص�مت : قال أبو عبيدة " خرساء 

. بخ�ف الخرس فإنه عجز ع�ن النط�ق ; فإنه يوصف به القادر على النطق إذا تركه ; والسكوت 

فالص�امت ال�ذھب والفض�ة والن�اطق ا�ب�ل " م�ا ل�ه ص�امت و� ن�اطق : " ومع ھذا فالعرب تقول 
. ال��درع الت��ي ص��مت إذا ل��م يس��مع ل��ه ص��وت : الخ��اثر والص��موت : والغ��نم فالص��امت م��ن الل��بن 

دابة عجماء وخرس�اء لم�ا � تنط�ق و� يمك�ن منھ�ا النط�ق ف�ي الع�ادة ومن�ه ق�ول النب�ي : ويقولون 
عمى الموج يعمي : تقول العرب " العمياء " وكذلك في } العجماء جبار { : يه وسلم صلى هللا عل

وعمى عليه اQمر إذا التبس . السيل والجمل الھائج " اQعميان " و ; عما إذا رمى بالقذى والزبد 
وھذه اQمثل�ة ق�د يق�ال ف�ي بعض�ھا إن�ه ع�دم م�ا } فعميت عليھم اQنباء يومئذ { : ومنه قوله تعالى 

أن الجام�دات : الثاني . ولكن فيھا ما � يقبل كموت اQصنام ; يقبل المحل ا�تصاف به كالصوت 
يمكن اتصافھا بذلك فإن هللا سبحانه قادر أن يخلق في الجمادات حياة كما جعل عصى موسى حية 

 -واتر ك�ان ذل�ك مم�ا ق�د عل�م ب�الت: في إمكان العادات ) ن ] ( كان [ وإذا  -تبتلع الحبال والعصي 

وأنتم أيضا قائلون به في مواضع كثيرة وإذا كان الجمادات يمك�ن اتص�افھا بالحي�اة وتواب�ع الحي�اة 
ثب��ت أن جمي��ع الموج��ودات يمك��ن اتص��افھا ب��ذلك فيك��ون الخ��الق أول��ى بھ��ذا ا�مك��ان وإن عني��تم 

تن�اع اتص�افه فھذا حاصل في حق هللا فإن�ه � يعل�م ام -وھو عدم العلم با�متناع  -ا�مكان الذھني 
ھ�ب أن�ه � ب�د م�ن العل�م با�مك�ان الخ�ارجي : الوج�ه الس�ادس أن يق�ال ( بالسمع والبصر والك��م 

فإمكان الوصف للشيء يعلم ت�ارة بوج�وه ل�ه أو بوج�وده لنظي�ره أو بوج�وده لم�ا ھ�و الش�يء أول�ى 
ودات المخلوق�ة ثاب�ت للموج�: بذلك منه ومعلوم أن الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والك�م 

وھ��و قاب�ل ل�تص��اف . فإنھ�ا ص��فات كم�ال ; فإمكانھ��ا للخ�الق تع��الى أول�ى وأح��رى . وممك�ن لھ�ا 
الوجه السابع أن يقال ( وإذا كانت ممكنة في حقه فلو لم يتصف بھا �تصف بأضدادھا ; بالصفات 

عل�م ب�ذلك وال. مجرد سلب ھذه الصفات نقص لذاته سواء سميت عمى وصمما وبكما أو ل�م تس�م : 
ك�ان اQول : ضروري فأما إذا قدرنا موجودين أحدھما يسمع ويبصر ويتكلم واbخ�ر ل�يس ك�ذلك 



 88( فقال تع�الى ع�ن ; أكمل من الثاني ولھذا عاب هللا سبحانه من عبد ما تنتفي فيه ھذه الصفات 

: ضا في قص�ته وقال أي} لم تعبد ما � يسمع و� يبصر و� يغني عنك شيئا { : إبراھيم الخليل ) 

أو ينفعونكم أو } { ھل يسمعونكم إذ تدعون { : وقال تعالى عنه } فاسألوھم إن كانوا ينطقون { 
أنتم وآباؤكم } { قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون } { قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون } { يضرون 
أل�م ي�روا { : ي العج�ل وكذلك في قصة موس�ى ف�} فإنھم عدو لي إ� رب العالمين } { اQقدمون 

وضرب هللا مث� رجل�ين { : وقال تعالى } أنه � يكلمھم و� يھديھم سبي� اتخذوه وكانوا ظالمين 
أحدھما أبكم � يقدر على شيء وھو كل على مو�ه أينما يوجھه � يأت بخير ھل يستوي ھو ومن 

ال�ذي ھ�و : ين اbم�ر بالع�دل فقابل ب�ين اQبك�م الع�اجز وب�} يأمر بالعدل وھو على صراط مستقيم 
  .على صراط مستقيم 

. المتضمن لiيمان بالشرع والقدر جميعا ) وھو التوحيد في العبادات ( فصل وأما اQصل الثاني 

� بد من ا�يمان بخلق هللا وأمره فيجب ا�يمان بأن هللا خالق كل شيء وربه ومليكه وأنه : فنقول 
وم�ا ل�م يش�أ ل�م يك�ن و� ح�ول و� ق�وة إ� ب�ا  وق�د عل�م م�ا على كل شيء قدير وأنه ما شاء كان 

ألم تعلم أن هللا يعلم ما في { : سيكون قبل أن يكون وقدر المقادير وكتبھا حيث شاء كما قال تعالى 
وف�ي الص�حيح ع�ن النب�ي ص�لى هللا } السماء واQرض إن ذل�ك ف�ي كت�اب إن ذل�ك عل�ى هللا يس�ير 

هللا ق�در مق�ادير الخ�ئ�ق قب�ل أن يخل�ق الس�موات واQرض بخمس�ين إن { : " عليه وسلم أن�ه ق�ال 
ويجب ا�يمان ب�أن هللا أم�ر بعبادت�ه وح�ده � ش�ريك ل�ه كم�ا . } ألف سنة وكان عرشه على الماء 

خلق الجن وا�نس لعبادته وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه وعبادته تتضمن  كمال الذل والحب ل�ه 
وما أرسلنا م�ن { : وقد قال تعالى } يطع الرسول فقد أطاع هللا من { وذلك يتضمن كمال طاعته 
إن كن�تم تحب�ون هللا ف�اتبعوني يحب�بكم هللا ويغف�ر لك�م { : وقال تع�الى } رسول إ� ليطاع بإذن هللا 

واس�أل م�ن أرس�لنا م�ن قبل�ك م�ن رس�لنا أجعلن�ا م�ن دون ال�رحمن آلھ�ة { : وق�ال تع�الى } ذنوبكم 
وقال تعالى } من قبلك من رسول إ� نوحي إليه أنه � إله إ� أنا فاعبدون وما أرسلنا } { يعبدون 

شرع لكم من ال�دين م�ا وص�ى ب�ه نوح�ا وال�ذي أوحين�ا إلي�ك وم�ا وص�ينا ب�ه إب�راھيم وموس�ى { : 
ي�ا { : وقال تع�الى } وعيسى أن أقيموا الدين و� تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوھم إليه 

وإن ھذه أمتكم أمة واحدة } { من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم  أيھا الرسل كلوا
فأمر الرسل بإقامة الدين وأن � يتفرق�وا في�ه ولھ�ذا ق�ال النب�ي ص�لى هللا علي�ه } وأنا ربكم فاتقون 

إنا معاشر اQنبي�اء دينن�ا واح�د واQنبي�اء إخ�وة لع��ت وإن أول�ى { : " وسلم في الحديث الصحيح 
وھذا الدين ھو دين ا�س�م الذي � يقبل هللا دينا } إنه ليس بيني وبينه نبي ; ناس بابن مريم Qنا ال

غيره � من اQولين و� من اbخرين فإن جميع اQنبياء على دين ا�س�م قال هللا تعالى ع�ن ن�وح 
بآي�ات هللا فعل�ى هللا  واتل عليھم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري{ 

وق�ال ع�ن . } وأمرت أن أك�ون م�ن المس�لمين { : إلى قوله } توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم 
إذ قال له ربه أسلم قال ; { إلى قوله } ومن يرغب عن ملة إبراھيم إ� من سفه نفسه { : إبراھيم 

ي�ا ق�وم { : وقال عن موس�ى  }ف� تموتن إ� وأنتم مسلمون { : إلى قوله } أسلمت لرب العالمين 
وإذ أوحي��ت إل��ى { : وق��ال ف��ي خب��ر المس��يح } إن كن��تم آمن��تم ب��ا  فعلي��ه توكل��وا إن كن��تم مس��لمين 

{ : وقال فيمن تقدم من اQنبياء } الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشھد بأننا مسلمون 

رب إني ظلمت نفسي { : بلقيس أنھا قالت  وقال عن} يحكم بھا النبيون الذين أسلموا للذين ھادوا 
فم��ن استس��لم ل��ه ; فا�س���م يتض��من ا�ستس���م   وح�ده } وأس�لمت م��ع س��ليمان   رب الع�المين 

ولغيره ك�ان مش�ركا وم�ن ل�م يستس�لم ل�ه ك�ان مس�تكبرا ع�ن عبادت�ه والمش�رك ب�ه والمس�تكبر ع�ن 
فھذا دين ا�س�م ال�ذي � . ته وحده عبادته كافر وا�ستس�م له وحده يتضمن عبادته وحده وطاع

فإذا أم�ر ; وذلك إنما يكون بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت ; يقبل هللا غيره 
كان كل من الفعلين حين أم�ر ب�ه : في أول اQمر باستقبال  الصخرة ثم أمرنا ثانيا باستقبال الكعبة 

وإنما تنوع بعض صور الفع�ل وھ�و ; ادة له في الفعلين داخ� في ا�س�م فالدين ھو الطاعة والعب
ف�إن ; وجه المصلى فكذلك الرس�ل دي�نھم واح�د وإن تنوع�ت الش�رعة والمنھ�اج والوج�ه والمنس�ك 

ذلك � يمنع أن يكون الدين واحدا كما لم يمنع ذلك في شريعة الرسول الواحد وهللا تعالى جعل من 



: من به وآخرھم يصدق بأولھم ويؤمن به ق�ال هللا تع�الى أن أولھم يبشر بآخرھم ويؤ: دين الرسل 

وإذ أخذ هللا ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن { 
به ولتنص�رنه ق�ال أأق�ررتم وأخ�ذتم عل�ى ذلك�م إص�ري ق�الوا أقررن�ا ق�ال فاش�ھدوا وأن�ا معك�م م�ن 

هللا نبي��ا إ� أخ��ذ علي��ه الميث��اق ل��ئن بع��ث محم��د وھ��و ح��ي  ل��م يبع��ث: ق��ال اب��ن عب��اس } الش��اھدين 
لي�ؤمنن ب�ه ولينص��رنه وأم�ره أن يأخ��ذ الميث�اق عل��ى أمت�ه ل��ئن بع�ث محم��د وھ�م أحي��اء لي�ؤمنن ب��ه 

وأنزلنا إلي�ك الكت�اب ب�الحق مص�دقا لم�ا ب�ين يدي�ه م�ن الكت�اب ومھيمن�ا { : ولينصرنه وقال تعالى 
تتب�ع أھ�واءھم عم�ا ج�اءك م�ن الح�ق لك�ل جعلن�ا م�نكم ش�رعة  عليه فاحكم بي�نھم بم�ا أن�زل هللا و�

{ : إنه آمن ببعض وكفر ببعض  قال هللا تعالى : وجعل ا�يمان مت�زما وكفر من قال } ومنھاجا 

إن الذين يكفرون با  ورسله ويري�دون أن يفرق�وا ب�ين هللا ورس�له ويقول�ون ن�ؤمن ب�بعض ونكف�ر 
{ : وق��ال تع��الى } أولئ��ك ھ��م الك��افرون حق��ا } { بي� ب��بعض ويري��دون أن يتخ��ذوا ب��ين ذل��ك س��

أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إ� خزي ف�ي الحي�اة ال�دنيا 
قولوا آمنا با  وما { : وقد قال لنا } تعملون { : إلى قوله } ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب 

ھيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب واQسباط وما أوتي موسى وعيس�ى أنزل إلينا وما أنزل إلى إبرا
فإن آمنوا بمثل م�ا آمن�تم } { وما أوتي النبيون من ربھم � نفرق بين أحد منھم ونحن له مسلمون 

: فأمرن�ا أن نق�ول } به فقد اھتدوا وإن تولوا فإنما ھم في شقاق فسيكفيكھم هللا وھو الس�ميع العل�يم 

له مسلمون فمن بلغته رسالة محمد صلى هللا عليه وسلم فلم يقر بما جاء به ل�م  آمنا بھذا كله ونحن
كما ذكروا أنه لم�ا أن�زل هللا . بل يكون كافرا وإن زعم أنه مسلم أو مؤمن ; يكن مسلما و� مؤمنا 

قال�ت اليھ�ود } ومن يبتغ غير ا�س�م دينا فلن يقبل منه وھو في اbخرة من الخاسرين { : تعالى 
} و  على الناس حج البيت م�ن اس�تطاع إلي�ه س�بي� { : فأنزل هللا : فنحن مسلمون : نصارى وال

فإن ا�ستس��م   � ي�تم إ� } ومن كفر فإن هللا غني عن العالمين { : � نحج فقال تعالى : فقالوا 
ا�س��م عل�ى  بني{ : " كما  قال صلى هللا عليه وسلم ; با�قرار بما له على عباده من حج البيت 

وص�وم , وإيت�اء الزك�اة , وإق�ام الص��ة , وأن محمدا رس�ول هللا , شھادة أن � إله إ� هللا : خمس 
اليوم { : ولھذا لما وقف النبي صلى هللا عليه وسلم بعرفة أنزل هللا تعالى } وحج البيت , رمضان 

ق�د تن�ازع الن�اس ف�يمن تق�دم و} أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم ا�س�م دين�ا 
ف�إن ا�س��م الخ�اص ال�ذي " وھ�و ن�زاع لفظ�ي " من أمة موسى وعيسى ھل ھم مسلمون أم � ؟ 

ليس عليه إ� أم�ة محم�د ص�لى : بعث هللا به محمدا صلى هللا عليه وسلم المتضمن لشريعة القرآن 
م الع�ام المتن�اول لك�ل ش�ريعة هللا عليه وسلم وا�س�م اليوم عند ا�ط��ق يتن�اول ھ�ذا وأم�ا ا�س��

  .بعث هللا بھا نبيا فإنه يتناول إس�م كل أمة متبعة لنبي من اQنبياء 

ولق�د بعثن�ا { ورأس ا�س�م مطلقا شھادة أن � إله إ� هللا وبھا بعث جميع الرسل كم�ا ق�ال تع�الى 
رس�لنا م�ن قبل�ك م�ن وم�ا أ{ : وقال تع�الى } في كل أمة رسو� أن اعبدوا هللا واجتنبوا الطاغوت 

وإذ ق�ال إب��راھيم Qبي��ه { : وق�ال ع��ن الخلي��ل } رس�ول إ� ن��وحي إلي�ه أن��ه � إل��ه إ� أن�ا فاعب��دون 
وجعلھا كلمة باقي�ة ف�ي عقب�ه } { إ� الذي فطرني فإنه سيھدين } { وقومه إنني براء مما تعبدون 

} { ن�تم وآب�اؤكم اQق�دمون أ} { أف�رأيتم م�ا كن�تم تعب�دون { : وق�ال تع�الى عن�ه } لعلھم يرجعون 

قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراھيم والذين معه { : وقال تعالى } فإنھم عدو لي إ� رب العالمين 
إذ ق��الوا لق��ومھم إن��ا ب��رآء م��نكم ومم��ا تعب��دون م��ن دون هللا كفرن��ا بك��م وب��دا بينن��ا وبي��نكم الع��داوة 

سلنا من قبل�ك م�ن رس�لنا أجعلن�ا م�ن دون واسأل من أر{ وقال } والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا با  
{ : كنوح وھود وصالح وغي�رھم أنھ�م ق�الوا لق�ومھم : ؟ وذكر عن رسله } الرحمن آلھة يعبدون 

} إنھم فتية آمنوا بربھم وزدناھم ھدى { : وقال عن أھل الكھف } اعبدوا هللا ما لكم من إله غيره 

سماوات واQرض لن ندعو من دونه إلھا لقد قلنا وربطنا على قلوبھم إذ قاموا فقالوا ربنا رب ال{ 
إن هللا � { : وق�د ق�ال س�بحانه } فم�ن أظل�م مم�ن افت�رى عل�ى هللا ك�ذبا { : إلى قوله } إذا شططا 

ذكر ذلك في موض�عين م�ن كتاب�ه وق�د ب�ين ف�ي } يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 
وأص��ل  -والش��رك باQص��نام , والش��رك بالكواك��ب , والش��رك باQنبي��اء , كتاب��ه الش��رك بالم�ئك��ة 
اتخذوا أحب�ارھم ورھب�انھم أرباب�ا م�ن دون هللا { : فقال عن النصارى  -الشرك الشرك بالشيطان 



وق�ال } والمسيح ابن مريم وما أمروا إ� ليعبدوا إلھا واح�دا � إل�ه إ� ھ�و س�بحانه عم�ا يش�ركون 
م أأنت قلت للناس اتخذوني وأم�ي إلھ�ين م�ن دون هللا ق�ال وإذ قال هللا يا عيسى ابن مري{ : تعالى 

سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم م�ا ف�ي نفس�ي و� أعل�م 
} ما قلت لھم إ� ما أمرتني به أن اعبدوا هللا ربي وربك�م } { ما في نفسك إنك أنت ع�م الغيوب 

أن يؤتيه هللا الكتاب والحكم والنبوة ث�م يق�ول للن�اس كون�وا عب�ادا ل�ي ما كان لبشر { : وقال تعالى 
و� يأمركم أن تتخذوا الم�ئكة والنبيين أرباب�ا أي�أمركم ب�الكفر بع�د إذ { : إلى قوله } من دون هللا 
؟ فبين أن اتخاذ الم�ئكة والنبيين أربابا كفر ومعلوم أن أح�دا م�ن الخل�ق ل�م ي�زعم } أنتم مسلمون 

Qرض أن اQحبار والرھبان والمسيح اب�ن م�ريم ش�اركوا هللا ف�ي خل�ق الس�موات واQب�ل . نبياء وا
ب�ل و� أثب�ت أح�د . و� زعم أحد من الناس أن العالم له صانعان متكافئان ف�ي الص�فات واQفع�ال 

مق�رون بأن�ه ل�يس ش�ريكه : من بني آدم إلھا مساويا   في جميع صفاته ب�ل عام�ة المش�ركين ب�ا  
كما ك�ان ; ثله بل عامتھم يقرون أن الشريك مملوك له سواء كان ملكا أو نبيا أو كوكبا أو صنما م

فأھ�ل " لبيك � شريك لك إ� شريكا ھو لك تملكه وما مل�ك : " مشركو العرب يقولون في تلبيتھم 
لبي�ك إن لبي�ك اللھ�م لبي�ك لبي�ك � ش�ريك ل�ك { : " رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالتوحيد وق�ال 

ما جمعوا من مقا�ت اQولين : وقد ذكر أرباب المقا�ت } الحمد والنعمة لك والملك � شريك لك 
واbخرين في الملل والنحل واbراء والديانات فلم ينقلوا عن أحد إثبات شريك مشارك له في خلق 

ك ق�ول الثنوي�ة بل م�ن أعظ�م  م�ا نقل�وا ف�ي ذل�; جميع المخلوقات و� مماثل له في جميع الصفات 
والظلم�ة خلق�ت الش�ر ث�م , وأن النور خلق الخي�ر " الظلمة " و " النور " الذين يقولون باQصلين 

أنھ�ا : أنھا محدثة فتكون من جمل�ة المخلوق�ات ل�ه والث�اني : أحدھما : ذكروا لھم في الظلمة قولين 
تھ�ا ع�ن الن�ور وق�د أخب�ر قديمة لكنھا لم تفعل إ� الشر فكانت ناقص�ة ف�ي ذاتھ�ا وص�فاتھا ومفعو�

ول��ئن { : س�بحانه ع�ن المش��ركين م�ن إق��رارھم ب�أن هللا خ��الق المخلوق�ات م�ا بين��ه ف�ي كتاب��ه فق�ال 
سألتھم من خلق السماوات واQرض ليقولن هللا ق�ل أف�رأيتم م�ا ت�دعون م�ن دون هللا إن أرادن�ي هللا 

حسبي هللا عليه يتوكل بضر ھل ھن كاشفات ضره أو أرادني برحمة ھل ھن ممسكات رحمته قل 
سيقولون   ق�ل أف�� } { قل لمن اQرض ومن فيھا إن كنتم تعلمون { : وقال تعالى } المتوكلون 

} سيقولون   قل أف� تتقون } { قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم } { تذكرون 

معه من إله إذا لذھب كل إله  ما اتخذ هللا من ولد وما كان{ إلى قوله } فأنى تسحرون { إلى قوله 
وما يؤمن أكثرھم ب�ا  إ� { : وقال } بما خلق ولع� بعضھم على بعض سبحان هللا عما يصفون 

يعرف ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد فإن عامة  المتكلم�ين : وبھذا وغيره } وھم مشركون 
) . ث�ث��ة أن��واع ( وا التوحي��د غ��ايتھم أن يجعل��: ال��ذين يق��ررون التوحي��د ف��ي كت��ب الك���م والنظ��ر 

وواحد في أفعاله � شريك , وواحد في صفاته � شبيه له , ھو واحد في ذاته � قسيم له : فيقولون 
وھو أن خالق العالم واحد وھم " توحيد اQفعال " له وأشھر اQنواع الث�ثة عندھم ھو الثالث وھو 

, غيرھا ويظنون أن ھذا ھو التوحيد المطل�وب يحتجون على ذلك بما يذكرونه من د�لة التمانع و

وأن ھذا ھو معنى قولنا � إله إ� هللا حتى قد يجعلوا معنى ا�لھية الق�درة عل�ى ا�خت�راع ومعل�وم 
لم يكونوا يخالفونه في : أن المشركين من العرب الذين بعث إليھم محمد صلى هللا عليه وسلم أو� 

ك�ل ش�يء حت�ى إنھ�م ك�انوا يق�رون بالق�در أيض�ا وھ�م م�ع ھ�ذا ھذا بل كانوا يق�رون ب�أن هللا خ�الق 
إن من : ولكن غاية ما يقال ; مشركون فقد تبين أن ليس في العالم من ينازع في أصل ھذا الشرك 
لك�ن ھ�ؤ�ء يق�رون ب�أن هللا ; الناس من جعل بعض الموجودات خلق�ا لغي�ر هللا كالقدري�ة وغي�رھم 

ا إنھم خلقوا أفعالھم وكذلك أھل الفلسفة والطبع والنجوم الذين خالق العباد وخالق قدرتھم وإن قالو
يجعلون أن بعض المخلوقات مبدعة لبعض اQمور ھم مع ا�قرار بالصانع يجعلون ھذه الفاع�ت 
مصنوعة  مخلوقة � يقولون إنھا غنية عن الخالق مش�اركة ل�ه ف�ي الخل�ق فأم�ا م�ن أنك�ر الص�انع 

ال�ذي أظھ�ر فرع�ون والك��م اbن م�ع المش�ركين ب�ا  المق�رين  فذاك جاحد معطل للصانع كالقول
بوجوده فإن ھذا التوحي�د ال�ذي ق�رروه � ين�ازعھم في�ه ھ�ؤ�ء المش�ركون ب�ل يق�رون ب�ه م�ع أنھ�م 

" مشركون كما ثبت بالكت�اب والس�نة وا�جم�اع وكم�ا عل�م با�ض�طرار م�ن دي�ن ا�س��م وك�ذلك 

فإنه ليس في اQمم من أثبت قديما مماث� ل�ه  -ه له في صفاته � شبي: وھو قولھم  -" النوع الثاني 



بل م�ن ش�به ب�ه ش�يئا م�ن مخلوقات�ه فإنم�ا ; إنه � فعل له : أو قال . في ذاته سواء قال إنه يشاركه 
يشبھه به في بعض اQمور وقد علم بالعقل امتن�اع أن يك�ون ل�ه مث�ل ف�ي المخلوق�ات يش�اركه فيم�ا 

فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين كم�ا تق�دم وعل�م أيض�ا بالعق�ل ; ليه يجب أو يجوز أو يمتنع ع
أن كل موجودين قائمين بأنفسھما ف� بد بينھما من قدر مشترك كاتفاقھما في مسمى الوجود والقيام 
بالنفس والذات ونحو ذلك فإن نفي ذلك يقتضي التعطيل المحض وإن�ه � ب�د م�ن إثب�ات خص�ائص 

لك�م على ذلك ثم إن الجھمية من المعتزلة وغي�رھم أدرج�وا نف�ي الص�فات ف�ي الربوبية وقد تقدم ا
إن   علما أو قدرة أو إنه يرى في اbخرة أو إن الق�رآن ك��م هللا : مسمى التوحيد فصار من قال 

إنه مش�به ل�يس بموح�د  وزاد عل�يھم غ��ة الف�س�فة والقرامط�ة فنف�وا : منزل غير مخلوق يقولون 
فھو مشبه ليس بموحد وزاد عليھم : من قال إن هللا عليم قدير عزيز حكيم : ى وقالوا أسماءه الحسن

Qن ف�ي ك�ل منھم�ا تش�بيھا ل�ه وھ�ؤ�ء كلھ�م ; � يوص�ف ب�النفي و� ا�ثب�ات : غ�ة الغ�ة وق�الوا 
وقع��وا م��ن ج��نس التش��بيه فيم��ا ھ��و ش��ر مم��ا ف��روا من��ه ف��إنھم ش��بھوه بالممتنع��ات والمع��دومات 

له باQحياء ومعلوم أن ھذه الصفات الثابت�ة   � تثب�ت  -بزعمھم  -رارا من تشبيھھم والجمادات ف
ل�ه عل�ى ح�د م�ا يثب�ت لمخل��وق أص�� وھ�و س�بحانه وتع�الى ل��يس كمثل�ه ش�يء � ف�ي ذات�ه و� ف��ي 

ف�إذا ل�م يك�ن ف�ي إثب�ات ال�ذات ; صفاته و� في أفعاله ف� ف�رق ب�ين إثب�ات ال�ذات وإثب�ات الص�فات 
لم يكن في إثبات الصفات إثبات مماثل�ة ل�ه ف�ي ذل�ك فص�ار ھ�ؤ�ء الجھمي�ة : ثلة للذوات إثبات مما

" ويسمون أنفسھم الموح�دين وك�ذلك , ويجعلون مقابل ذلك التشبيه ; المعطلة يجعلون ھذا توحيدا 

لفظ مجمل ; ھو واحد � قسيم له في ذاته أو � جزء له أو � بعض له : وھو قولھم " النوع الثالث 
فيمتنع عليه أن يتفرق أو يتجزأ أو ; فإن هللا سبحانه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد 

لك�نھم ي�درجون ف�ي ھ�ذا اللف�ظ نف�ي عل�وه عل�ى عرش�ه ومباينت�ه لخلق�ه ; يكون قد ركب من أجزاء 
د  فق�د وامتيازه عنھم ونحو ذلك من المع�اني المس�تلزمة لنفي�ه وتعطيل�ه ويجعل�ون ذل�ك م�ن التوحي�

ف��إن ; وفي��ه م��ا ھ��و باط��ل ول��و ك��ان جميع��ه حق��ا , في��ه م��ا ھ��و ح��ق : تب��ين أن م��ا يس��مونه توحي��دا 
المشركين إذا أقروا بذلك كل�ه ل�م يخرج�وا م�ن الش�رك ال�ذي وص�فھم ب�ه ف�ي الق�رآن وق�اتلھم علي�ه 

ا�ل�ه ھ�و ب( ب�ل � ب�د أن يعترف�وا أن�ه � إل�ه إ� هللا ول�يس الم�راد ; الرسول ص�لى هللا علي�ه وس�لم 
القادر على ا�ختراع كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين حيث ظنوا أن ا�لھي�ة ھ�ي الق�درة عل�ى 
ا�ختراع دون غيره وأن من أقر بأن هللا ھو القادر على ا�خت�راع دون غي�ره فق�د ش�ھد أن � إل�ه 

ه الح�ق ھ�و ال�ذي فإن المشركين كانوا يقرون بھذا وھم مش�ركون كم�ا تق�دم بيان�ه ب�ل ا�ل�. إ� ھو 
والتوحيد أن يعبد هللا وحده � ش�ريك ل�ه ; � إله بمعنى آله ; يستحق بأن يعبد فھو إله بمعنى مألوه 

أھ�ل ا�ثب�ات ; وا�شراك أن يجعل م�ع هللا إلھ�ا آخ�ر وإذا تب�ين أن غاي�ة م�ا يق�رره ھ�ؤ�ء النظ�ار 
ب ك�ل ش�يء وم�ع ھ�ذا فالمش�ركون للقدر المنتسبون إلى السنة إنما ھ�و توحي�د الربوبي�ة وأن هللا ر

كانوا مقرين بذلك مع أنھم مشركون وكذلك طوائ�ف م�ن أھ�ل التص�وف والمنتس�بين إل�ى المعرف�ة 
غاية ما عندھم من التوحيد ھو شھود ھذا التوحي�د وأن يش�ھد أن هللا رب ك�ل : والتحقيق والتوحيد 

بمش��ھوده ع��ن ش��ھوده ش��يء ومليك��ه وخالق��ه � س��يما إذا غ��اب الع��ارف بموج��وده ع��ن  وج��وده و
وبمعروفه عن معرفته ودخل في فناء توحيد الربوبية بحيث يفنى م�ن ل�م يك�ن ويبق�ى م�ن ل�م ي�زل 
فھذا عندھم ھو الغاية التي � غاية وراءھا ومعلوم أن ھ�ذا ھ�و تحقي�ق م�ا أق�ر ب�ه المش�ركون م�ن 

 أو م�ن س�ادات التوحيد و� يصير الرجل بمجرد ھذا التوحي�د مس�لما فض�� ع�ن أن يك�ون ولي�ا  
يقررون ھذا التوحيد مع إثبات الصفات فيفنون ف�ي : اQولياء وطائفة من أھل التصوف والمعرفة 

وآخرون يضمون ھذا إلى نفي الصفات , توحيد الربوبية مع إثبات الخالق للعالم المباين لمخلوقاته 
ھ�م ينف�ي الص�فات وھذا شر من حال كثي�ر م�ن المش�ركين وك�ان ج, فيدخلون في التعطيل مع ھذا 

ف��ارق : ويق��ول ب��الجبر فھ��ذا تحقي��ق ق��ول جھ��م لكن��ه إذا أثب��ت اQم��ر والنھ��ي والث��واب والعق��اب 
فيض�عف اQم�ر والنھ�ي والث�واب ; المشركين من ھذا الوجه لكن جھما ومن اتبعه يقول با�رج�اء 

يم�ان م�ع يقرب�ون م�ن جھ�م ف�ي مس�ائل الق�در وا�: والعقاب عنده والنجارية والضرارية وغيرھم 
  .مقاربتھم له أيضا في نفي الصفات 



وأئمتھم , خير من ھؤ�ء في باب الصفات فإنھم يثبتون   الصفات العقلية : والك�بية واQشعرية 
يثبتون الصفات الخبرية في الجملة كما فصلت أقوالھم في غير ھذا الموض�ع وأم�ا ف�ي ب�اب الق�در 

والك�بية ھم أتب�اع أب�ي محم�د عب�د هللا ب�ن س�عيد ب�ن . ة ومسائل اQسماء واQحكام فأقوالھم متقارب
وأب��ي العب��اس , ك���ب ال��ذي س��لك اQش��عري خطت��ه وأص��حاب اب��ن ك���ب كالح��ارث المحاس��بي 

خير من اQشعرية في ھذا وھذا فكلما كان الرجل إلى الس�لف واQئم�ة أق�رب . الق�نسي ونحوھما 
ان ق�ول منك�ر ل�م يس�بقھم إلي�ه أح�د حي�ث جعل�وا كان قوله أعلى وأفضل والكرامية قولھم في ا�يم�

لكنه يخل�د ف�ي الن�ار ; ا�يمان قول اللسان وإن كان مع عدم تصديق القلب فيجعلون المنافق مؤمنا 
وأم��ا ف�ي الص��فات والق�در والوعي��د فھ�م أش��به م�ن أكث��ر , فخ�الفوا الجماع��ة ف�ي ا�س��م دون الحك�م 

وأما المعتزلة فھم ينفون الصفات ويقاربون قول جھم طوائف الك�م التي في أقوالھا مخالفة للسنة 
فھ�م يك�ذبون ; وغل�وا في�ه ; فھم وإن عظموا اQم�ر والنھ�ي والوع�د والوعي�د ; لكنھم  ينفون القدر 

وا�قرار ب�اQمر والنھ�ي والوع�د والوعي�د م�ع إنك�ار , بالقدر ففيھم نوع من الشرك من ھذا الباب 
نك�ار اQم�ر والنھ�ي والوع�د والوعي�د ولھ�ذا ل�م يك�ن ف�ي زم�ن القدر خير م�ن ا�ق�رار بالق�در م�ع إ

الصحابة والتابعين من ينفي اQمر والنھي والوعد والوعيد وكان قد نبغ فيھم القدرية كما نبغ فيھم 
الحرورية وإنما يظھر من البدع أو� ما كان أخفى وكلما ضعف من يقوم بن�ور النب�وة : الخوارج 

: فون الذين يشھدون الحقيقة الكونية مع إعراضھم عن اQمر والنھي قويت البدعة فھؤ�ء المتصو

أولئ�ك يش�بھون المج�وس وھ�ؤ�ء يش�بھون المش�ركين ال�ذين : شر من القدري�ة المعتزل�ة ونح�وھم 
والمش�ركون ش�ر م�ن المج�وس } لو شاء هللا ما أشركنا و� آباؤنا و� حرمن�ا م�ن ش�يء { : قالوا 

فإنه أصل ا�س�م الذي يتميز به أصل ا�يم�ان م�ن أھ�ل ; يعرفه فھذا أصل عظيم على المسلم أن 
وقد وقع . شھادة أن � إله إ� هللا وأن محمدا رسول هللا : الكفر وھو ا�يمان بالوحدانية والرسالة 

كثي��ر م��ن الن��اس ف��ي ا�خ���ل بحقيق��ة ھ��ذين اQص��لين أو أح��دھما م��ع ظن��ه أن��ه ف��ي غاي��ة التحقي��ق 
  .رفة والتوحيد والعلم والمع

� ينجي�ه م�ن ع�ذاب هللا إن ل�م يقت�رن ب�ه : فإقرار المشرك ب�أن هللا رب ك�ل ش�يء ومليك�ه وخالق�ه 
وأن محمدا رسول هللا فيجب تصديقه فيما ; إقراره بأنه � إله إ� هللا ف� يستحق العبادة أحد إ� ھو 

" توحي�د ا�لھي�ة " ل اQص�ل اQو -: أخبر وطاعته فيما أمر ف� بد من الك�م ف�ي ھ�ذين اQص�لين 

فإنه سبحانه أخبر عن المشركين كما تقدم بأنھم أثبتوا وسائط بينھم وب�ين هللا ي�دعونھم ويتخ�ذونھم 
ويعبدون من دون هللا ما � يضرھم و� ينفعھم ويقولون ھؤ�ء { : شفعاء بدون إذن هللا قال تعالى 

ات و� ف�ي اQرض س��بحانه وتع�الى عم��ا ش�فعاؤنا عن�د هللا ق��ل أتنبئ�ون هللا بم��ا � يعل�م ف�ي الس��ماو
{ فأخبر أن ھؤ�ء الذين اتخذوا ھؤ�ء شفعاء مش�ركون وق�ال تع�الى ع�ن م�ؤمن ي�س } يشركون 

أأتخذ م�ن دون�ه آلھ�ة إن ي�ردن ال�رحمن بض�ر � } { وما لي � أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون 
إني آمن�ت ب�ربكم فاس�معون } { إني إذا لفي ض�ل مبين } { تغن عني شفاعتھم شيئا و� ينقذون 

ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول م�رة وت�ركتم م�ا خولن�اكم وراء ظھ�وركم { : وقال تعالى } 
وم��ا ن��رى معك��م ش��فعاءكم ال��ذين زعم��تم أنھ��م ف��يكم ش��ركاء لق��د تقط��ع بي��نكم وض��ل ع��نكم م��ا كن��تم 

أم اتخ�ذوا { : وقال تع�الى , فأخبر سبحانه عن شفعائھم أنھم زعموا أنھم فيھم شركاء } تزعمون 
ق�ل   الش�فاعة جميع�ا ل�ه مل�ك } { من دون هللا شفعاء قل أولو كانوا � يملكون ش�يئا و� يعقل�ون 

} , ما لكم من دون�ه م�ن ول�ي و� ش�فيع { : وقال تعالى } , السماوات واQرض ثم إليه ترجعون 

} , ليس لھم من دونه ولي و� شفيع وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربھم { : وقال تعالى 

وق�الوا اتخ�ذ ال�رحمن ول�دا { : وق�ال تع�الى } , م�ن ذا ال�ذي يش�فع عن�ده إ� بإذن�ه { : وقال تعالى 
يعلم م�ا ب�ين أي�ديھم وم�ا } { � يسبقونه بالقول وھم بأمره يعملون } { سبحانه بل عباد مكرمون 

وك�م م�ن مل�ك ف�ي { : وقال تعالى } فقون خلفھم و� يشفعون إ� لمن ارتضى وھم من خشيته مش
ق�ل { : وقال تعالى } السماوات � تغني شفاعتھم شيئا إ� من بعد أن يأذن هللا لمن يشاء ويرضى 

ادعوا الذين زعمتم من دون هللا � يملكون مثقال ذرة في السماوات و� في اQرض وما لھم فيھما 
{ : وق�ال تع�الى } , شفاعة عن�ده إ� لم�ن أذن ل�ه و� تنفع ال} { من شرك وما له منھم من ظھير 

أولئ��ك ال��ذين } { ق�ل ادع��وا ال��ذين زعم�تم م��ن دون��ه ف��� يملك�ون كش��ف الض��ر ع�نكم و� تح��وي� 



يدعون يبتغون إلى ربھم الوسيلة أيھم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك ك�ان 
زير والمسيح والم�ئكة فأنزل هللا ھذه اbية كان قوم يدعون الع: قال طائفة من السلف } محذورا 

يب�ين فيھ��ا أن الم�ئك��ة واQنبي�اء يتقرب��ون إل��ى هللا ويرج�ون رحمت��ه ويخ��افون عذاب�ه وم��ن تحقي��ق 
كالعب�ادة والتوك�ل والخ�وف ; أن يعل�م أن هللا تع�الى أثب�ت ل�ه حق�ا � يش�ركه في�ه مخل�وق : التوحيد 

وقال تعالى } جعل مع هللا إلھا آخر فتقعد مذموما مخذو� � ت{ : والخشية والتقوى كما قال تعالى 
ق�ل إن�ي أم�رت أن { : وق�ال تع�الى } إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد هللا مخلصا ل�ه ال�دين { : 

إلى قوله } قل أفغير هللا تأمروني أعبد أيھا الجاھلون { : وقال تعالى } أعبد هللا مخلصا له الدين 
وقد قال تع�الى } اعبدوا هللا ما لكم من إله غيره { : ل من الرسل يقول لقومه وك} الشاكرين { : 

قل { : وقال } وعلى هللا فليتوكل المؤمنون } { وعلى هللا فتوكلوا إن كنتم مؤمنين { : في التوكل 
ولو أنھم رضوا ما آت�اھم هللا ورس�وله وق�الوا { : وقال تعالى } حسبي هللا عليه يتوكل المتوكلون 

م�ا آت�اھم هللا { : فقال في ا�تيان . } سبنا هللا سيؤتينا هللا من فضله ورسوله إنا إلى هللا راغبون ح
Qن ا�تيان ھو ا�عط�اء ; ورسوله : ولم يقل } وقالوا حسبنا هللا { : وقال في التوكل } ورسوله 

والحرام ما حرمه  الشرعي وذلك يتضمن ا�باحة وا�ح�ل الذي بلغه الرسول فإن الح�ل ما أحله
وأم�ا الحس�ب } وما آتاكم الرسول فخذوه وما نھ�اكم عن�ه ف�انتھوا { : والدين ما شرعه قال تعالى 

الذين قال لھم الناس إن الناس ق�د جمع�وا لك�م { : فھو الكافي وهللا وحده كاف عبده كما قال تعالى 
{ : وقال تع�الى , ه حسبھم كلھم فھو وحد} فاخشوھم فزادھم إيمانا وقالوا حسبنا هللا ونعم الوكيل 

أي حسبك وحسب من اتبعك من الم�ؤمنين ھ�و } يا أيھا النبي حسبك هللا ومن اتبعك من المؤمنين 
هللا فھو كافيكم كلكم  وليس المراد أن هللا والمؤمنين حسبك كما يظنه بعض الغالطين إذ ھو وح�ده 

: سول وھ�ذا ف�ي اللغ�ة كق�ول الش�اعر كاف نبيه وھو حسبه ليس معه من يكون ھو وإياه حسبا للر

حسبك وزيدا درھ�م أي يكفي�ك وزي�دا جميع�ا درھ�م : فحسبك والضحاك سيف مھند وتقول العرب 
وم��ن يط��ع هللا ورس��وله ويخ��ش هللا ويتق��ه فأولئ��ك ھ��م { : وق��ال ف��ي الخ��وف والخش��ية والتق��وى 

: كما قال نوح عليه الس�م  فأثبت الطاعة   والرسول وأثبت الخشية والتقوى   وحده} الفائزون 

فجعل العبادة والتقوى   وحده وجعل } أن اعبدوا هللا واتقوه وأطيعون } { إني لكم نذير مبين { 
ف��� تخش��وا الن��اس { : وق��د ق��ال تع��الى . فإن��ه م��ن يط��ع الرس��ول فق��د أط��اع هللا ; الطاع�ة للرس��ول 

{ : وقال الخليل عليه الس�م } منين ف� تخافوھم وخافون إن كنتم مؤ{ : وقال تعالى } واخشون 

وكيف أخاف ما أشركتم و� تخافون أنكم أشركتم با  ما لم ينزل ب�ه عل�يكم س�لطانا ف�أي الف�ريقين 
ال��ذين آمن��وا ول��م يلبس��وا إيم��انھم بظل��م أولئ��ك لھ��م اQم��ن وھ��م } { أح��ق ب��اQمن إن كن��تم تعلم��ون 

ما نزلت ھذه اbية شق ذل�ك عل�ى أص�حاب ل: وفي الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال } مھتدون 
: " وأينا لم يظلم نفسه ؟  فقال النبي صلى هللا عليه وس�لم : رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقالوا 

{ : وقال تعالى . } إن الشرك لظلم عظيم : إنما ھو الشرك أولم تسمعوا إلى قول العبد الصالح { 

ذا الباب أن النبي صلى هللا عليه وس�لم ك�ان يق�ول ف�ي ومن ھ} وإياي فاتقون } { فإياي فارھبون 
من يطع هللا ورسوله فقد رش�د وم�ن يعص�ھما فإن�ه � يض�ر إ� نفس�ه ول�ن يض�ر هللا { : " خطبته 

ففي } و� تقولوا ما شاء هللا وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء هللا ثم شاء محمد { : " وقال } . شيئا 
" ثم " أمر أن يجعل ذلك بحرف : وفي المشيئة , بحرف الواو  قرن اسم الرسول باسمه: الطاعة 

وطاع�ة هللا طاع�ة الرس�ول , وذلك Qن طاعة الرسول طاعة   فمن أطاع الرسول فقد أط�اع هللا 
و� مشيئة هللا مس�تلزمة لمش�يئة العب�اد ب�ل , بخ�ف المشيئة فليست مشيئة أحد من العباد مشيئة   

  .وما شاء الناس لم يكن إن لم يشأ هللا , يشأ الناس ما شاء هللا كان وإن لم 

فعلين�ا أن ن�ؤمن ب�ه ونطيع�ه ونتبع�ه ونرض�يه . حق الرسول صلى هللا عليه وس�لم : اQصل الثاني 
{ : وقال تع�الى } من يطع الرسول فقد أطاع هللا { : ونحبه ونسلم لحكمه وأمثال  ذلك قال تعالى 

قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم { : تعالى  وقال} وهللا ورسوله أحق أن يرضوه 
وعش�يرتكم وأم�وال اقترفتموھ�ا وتج��ارة تخش�ون كس�ادھا ومس�اكن ترض��ونھا أح�ب إل�يكم م��ن هللا 

ف�� ورب�ك � يؤمن�ون { : وق�ال تع�الى } ورسوله وجھاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي هللا بأمره 



وق�ال } وا في أنفسھم حرجا مما قض�يت ويس�لموا تس�ليما حتى يحكموك فيما شجر بينھم ثم � يجد
  .وأمثال ذلك } قل إن كنتم تحبون هللا فاتبعوني يحببكم هللا { : تعالى 

. بقض�ائه وش�رعه : فم�ن المعل�وم أن�ه يج�ب ا�يم�ان بخل�ق هللا وأم�ره : وإذا ثب�ت ھ�ذا ) : فصل ( 

مجوس��ية ومش��ركية وإبليس��ية : وأھ��ل الض���ل الخائض��ون ف��ي الق��در انقس��موا إل��ى ث���ث ف��رق 
فغ�تھ���م أنك���روا العل���م والكت���اب ; ال���ذين ك���ذبوا بق���در هللا وإن آمن���وا ب���أمره ونھي���ه : فالمجوس���ية 

ومقتصدوھم أنكروا عموم مشيئته وخلقه وقدرته وھؤ�ء ھم المعتزلة ومن وافقھم والفرقة الثانية 
س��يقول ال��ذين { : ق��ال تع��الى ; ي المش��ركية ال��ذين أق��روا بالقض��اء والق��در وأنك��روا اQم��ر والنھ��: 

فم�ن اح�تج عل�ى تعطي�ل اQم�ر } أشركوا لو ش�اء هللا م�ا أش�ركنا و� آباؤن�ا و� حرمن�ا م�ن ش�يء 
وھم : والنھي بالقدر فھو من ھؤ�ء وھذا قد كثر فيمن يدعي الحقيقة من المتصوفة والفرقة الثالثة 

وطعن�وا ف�ي  -سبحانه وتعالى  -ا من الرب ا�بليسية الذين أقروا باQمرين لكن جعلوا ھذا متناقض
كم�ا نقل�ه أھ�ل المق�ا�ت ونق�ل ع�ن أھ�ل الكت�اب  ; حكمته وعدله كما يذكر ذلك ع�ن إبل�يس مق�دمھم 

فيؤمن��ون بھ��ذا وھ��ذا : وأم��ا أھ��ل الھ��دى والف���ح ; والمقص��ود أن ھ��ذا مم��ا تقول��ه أھ��ل الض���ل 
ن وما لم يشأ لم يكن وھو على كل شيء ويؤمنون بأن هللا خالق كل شيء وربه ومليكه وما شاء كا

قدير وأحاط بكل شيء علما وكل شيء أحصاه في إمام مبين ويتضمن ھذا اQصل من إثبات عل�م 
م�ا ھ�و م�ن أص�ول : هللا وقدرته ومشيئته ووحدانيته وربوبيته وأنه خالق كل ش�يء ورب�ه ومليك�ه 

: كما قال تعالى ; ي يخلق بھا المسببات ومع ھذا ف� ينكرون ما خلقه هللا من اQسباب الت. ا�يمان 

وق�ال } حتى إذا أقلت سحابا ثقا� سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا ب�ه م�ن ك�ل الثم�رات { 
يضل به كثيرا ويھ�دي ب�ه { : وقال تعالى } يھدي به هللا من اتبع رضوانه سبل الس�م { : تعالى 
إنه يفعل عندھا � بھا فق�د خ�الف م�ا ج�اء ب�ه الق�رآن :  فأخبر أنه يفعل باQسباب ومن قال} كثيرا 

وأنكر ما خلقه هللا من القوى والطبائع وھو شبيه بإنكار م�ا خلق�ه هللا م�ن الق�وى الت�ي ف�ي الحي�وان 
التي يفعل الحيوان بھا مثل قدرة العبد كما أن من جعلھا ھي المبدعة لذلك فقد أشرك با  وأضاف 

ا من سبب من اQسباب إ� وھو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه فعله إلى غيره وذلك أنه م
و� بد من مانع يمنع مقتضاه إذا لم يدفعه هللا عنه فليس في  الوجود شيء واحد يستقل بفعل شيء 

أي فتعلم�ون أن } ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون { : إذا شاء إ� هللا وحده قال تعالى 
Qن الواحد � يصدر عنه إ�  -إن هللا � يصدر عنه إ� واحد : لھذا من قال خالق اQزواج واحد و

إ� هللا  -� واحد و� اثنان  -كان جاھ� فإنه ليس في الوجود واحد صدر عنه وحده شيء  -واحد 
الذي خلق اQزواج كلھا مما تنبت اQرض ومن أنفسھم ومما � يعلمون فالن�ار الت�ي خل�ق هللا فيھ�ا 

ف�إذا وقع�ت عل�ى الس�مندل والي�اقوت ; � يحصل ا�ح�راق إ� بھ�ا وبمح�ل يقب�ل ا�حت�راق حرارة 
ونحوھما لم تحرقھما وقد يطلى الجسم بما يمنع إحراقه والشمس التي يكون عنھا الشعاع � بد من 

ل�م يحص�ل الش�عاع تحت�ه : جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه فإذا حصل حاجز من سحاب أو س�قف 
ف�إن ا�يم�ان " ا�يمان بالق�در " أنه � بد من : في غير ھذا الموضع والمقصود ھنا وقد بسط ھذا 

ھو نظام التوحيد فمن وحد هللا وآمن بالقدر تم توحيده : بالقدر من تمام التوحيد كما قال ابن عباس 
ھي وكذب بالقدر نقض توحيده و� بد من ا�يمان بالشرع وھو ا�يمان باQمر والن, ومن وحد هللا 

والوعد والوعيد كما بعث هللا بذلك رسله وأنزل كتبه  وا�نسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا 
والشرع ھو الذي يمي�ز ب�ين ; وحركة يدفع بھا مضرته , فإنه � بد له من حركة يجلب بھا منفعته 

ف�� يمك�ن  ;ون�وره ب�ين عب�اده , اQفعال التي تنفعه واQفعال التي تض�ره وھ�و ع�دل هللا ف�ي خلق�ه 
ول�يس الم�راد بالش�رع مج�رد . ل�دميين أن يعيشوا ب� شرع يميزون به بين ما يفعلونه ويتركونه 

ف�إن ا�نس�ان ھم�ام ; العدل بين الناس في معام�تھم بل ا�نسان المنف�رد � ب�د ل�ه م�ن فع�ل وت�رك 
معن�ى ق�ولھم  وھو} أصدق اQسماء حارث وھمام { " حارث كما قال النبي صلى هللا عليه وسلم 

متحرك با�رادات فإذا كان له إرادة فھو متحرك بھا و� بد أن يعرف ما يريده ھل ھو نافع له أو 
ضار ؟ وھ�ل يص�لحه أو يفس�ده ؟ وھ�ذا ق�د يع�رف بعض�ه الن�اس بفط�رتھم كم�ا يعرف�ون انتف�اعھم 

ه باQك��ل والش��رب وكم��ا يعرف��ون م��ا يعرف��ون م��ن العل��وم الض��رورية بفط��رتھم وبعض��ھم يعرفون��
با�ستد�ل كالذي يھتدون به بعقولھم وبعضه � يعرفونه إ� بتعريف الرسل وبيانھم لھم وھدايتھم 



لھم وفي ھذا المقام تكلم الناس في أن اQفعال ھل يعرف حسنھا وقبيحھا بالعقل أم ل�يس لھ�ا حس�ن 
ض�ع م�ن و� قبيح يعرف بالعقل ؟ كما قد بسط في غي�ر ھ�ذا الموض�ع وبين�ا م�ا وق�ع ف�ي ھ�ذا المو

فإنھم اتفقوا على أن كون الفعل ي�ئم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل وھو  أن يكون الفاعل . ا�شتباه 
سببا لما يحبه الفاعل ويلت�ذ ب�ه وس�ببا لم�ا يبغض�ه ويؤذي�ه وھ�ذا الق�در يعل�م بالعق�ل ت�ارة وبالش�رع 

ية التي تك�ون عاقب�ة لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل ومعرفة الغا; أخرى وبھما جميعا أخرى 
من السعادة والشقاوة في الدار اbخرة � تع�رف إ� بالش�رع فم�ا أخب�رت ب�ه الرس�ل م�ن : اQفعال 

تفاصيل اليوم اbخر وأمرت به من تفاصيل الشرائع � يعلمه الناس بعقولھم كما أن ما أخبرت ب�ه 
نوا قد يعلم�ون بعق�ولھم جم�ل الرسل من تفصيل أسماء هللا وصفاته � يعلمه الناس بعقولھم وإن كا

وكذلك { : ذلك وھذا التفصيل الذي يحصل به ا�يمان وجاء به الكتاب ھو ما دل عليه قوله تعالى 
أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب و� ا�يمان ولكن جعلناه نورا نھ�دي ب�ه م�ن 

على نفسي وإن اھت�ديت فبم�ا ي�وحي قل إن ضللت فإنما أضل { : وقوله تعالى } نشاء من عبادنا 
ولك�ن توھم�ت طائف�ة أن } ق�ل إنم�ا أن�ذركم ب�الوحي { : وقوله تع�الى } إلي ربي إنه سميع قريب 

للحسن والقبح معنى غير ھذا وأنه يعلم بالعقل وقابلتھم طائفة أخ�رى ظن�ت أن م�ا ج�اء ب�ه الش�رع 
تا الحسن والقبح العقليين أو الشرعيين يخرج عن ھذا فك� الطائفتين اللتين أثبت: من الحسن والقبح 

وأخرجت��اه ع��ن ھ��ذا القس��م غلط��ت  ث��م إن كلت��ا الط��ائفتين لم��ا كانت��ا تنك��ر أن يوص��ف هللا بالمحب��ة 
: والرضا والسخط والفرح ونحو ذلك مما جاءت به النصوص ا�لھية ودلت عليه الشواھد العقلية 

قبيح ھل ذلك ممتنع لذاته وأنه � يتصور قدرته  تنازعوا بعد اتفاقھم على أن هللا � يفعل ما ھو منه
على ما ھو قبيح وأنه سبحانه منزه عن ذلك � يفعله لمجرد القبح العقلي الذي أثبتوه ؟ على قولين 
والقو�ن في ا�نحراف من جنس القولين المتق�دمين أولئ�ك ل�م يفرق�وا ف�ي خلق�ه وأم�ره ب�ين الھ�دى 

ف�� ; والفجار وأھل الجنة وأھل الن�ار والرحم�ة والع�ذاب والض�ل والطاعة والمعصية واQبرار 
جعلوه محمودا على ما فعله من العدل أو ما تركه من الظلم و� ما فعله من ا�حسان والنعمة وما 
ترك��ه م��ن التع��ذيب والنقم��ة واbخ��رون نزھ��وه بن��اء عل��ى الق��بح العقل��ي ال��ذي أثبت��وه و� حقيق��ة ل��ه 

وشبھوه بعباده فيما يأمر به وينھى عنه فمن نظر إلى القدر فق�ط  ,وسووه بخلقه فيما يحسن ويقبح 
لم يميز بين العل�م والجھ�ل والص�دق : وعظم الفناء في توحيد الربوبية ووقف عند الحقيقة الكونية 

والك�ذب والب��ر والفج�ور والع��دل والظل��م والطاع�ة والمعص��ية والھ��دى والض��ل والرش��اد والغ��ي 
الجنة وأھل النار وھؤ�ء مع أنھم مخالفون بالضرورة لكت�ب هللا ودين�ه وأولياء هللا وأعدائه وأھل 

وشرائعه فھم  مخالفون أيضا لضرورة الحس والذوق وضرورة العقل والقياس فإن أح�دھم � ب�د 
أن يلتذ بشيء ويتألم بشيء فيميز بين ما يأكل ويشرب وما � يأكل و� يشرب وبين ما يؤذي�ه م�ن 

  .لك وھذا التمييز بين ما ينفعه ويضره ھو الحقيقة الشرعية الدينية الحر والبرد وما ليس كذ

فقد افترى وخالف ضرورة الح�س : ومن ظن أن البشر ينتھي إلى حد يستوي عنده اQمران دائما 
ولكن قد يعرض لiنسان بعض اQوقات عارض كالس�كر وا�غم�اء ونح�و ذل�ك مم�ا يش�غل ع�ن ; 

إحساسه بالكلية مع وجود الحياة فيه فھذا ممتنع ف�إن الن�ائم  ا�حساس ببعض اQمور فأما أن يسقط
لم يفقد إحساس نفسه بل يرى في منامه ما يسوءه تارة وما يسره أخرى فاQحوال التي يعبر عنھ�ا 
با�صط�م والفناء والسكر ونحو ذلك إنما تتضمن عدم ا�حساس ببعض اQشياء دون بعض فھي 

� تنتھي إلى حد يسقط في�ه التميي�ز مطلق�ا وم�ن نف�ى التميي�ز  -لضعف تمييزه  -مع نقص صاحبھا 
ق�درا وش�رعا وغل�ط : في ھذا المقام مطلقا وعظم ھذا المقام فقد غلط في الحقيقة الكوني�ة والديني�ة 

� وجود له وحيث ظن أنه مم�دوح و� م�دح ف�ي ; في خلق هللا وفي أمره حيث ظن أن وجود ھذا 
أري�د أن � أري�د أو أن الع�ارف : وإذا سمعت بعض الشيوخ يقول . العقل والمعرفة : عدم التمييز 

� حظ له وأنه يصير كالميت بين يدي الغاسل ونحو ذلك فھذا إنما يمدح  من�ه س�قوط إرادت�ه الت�ي 
يؤمر بھا وعدم حظه الذي � يؤمر بطلبه وأنه كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبه وترك دفع ما لم 

والن�افع والض�ار ; لك أنه تبطل إرادته بالكلية وأنه � يح�س بالل�ذة واQل�م يؤمر بدفعه ومن أراد بذ
  .ومن مدح ھذا فھو مخالف لضرورة الدين والعقل . فھذا مخالف لضرورة الحس والعقل 



ھو الفناء الديني الشرعي الذي جاءت به الرس�ل وأنزل�ت ب�ه : أحدھا : والفناء يراد به ث�ثة أمور 
فيفنى عن عب�ادة غي�ره بعبادت�ه وع�ن : ا لم يأمر هللا به بفعل ما أمر هللا به الكتب وھو أن يفنى عم

طاعة غيره بطاعته وطاعة رسوله وعن التوك�ل عل�ى غي�ره بالتوك�ل علي�ه وع�ن محب�ة م�ا س�واه 
, وعن خوف غي�ره بخوف�ه بحي�ث � يتب�ع العب�د ھ�واه بغي�ر ھ�دى م�ن هللا ; بمحبته ومحبة رسوله 

ق�ل إن ك�ان آب�اؤكم وأبن�اؤكم { : أحب إليه مما سواھما كما ق�ال تع�الى  وبحيث يكون هللا ورسوله
وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموھا وتجارة تخش�ون كس�ادھا ومس�اكن ترض�ونھا 

فھذا كله ھو مما أمر } أحب إليكم من هللا ورسوله وجھاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي هللا بأمره 
وھو الذي يذكره بعض الصوفية وھو أن يفنى عن ش�ھود م�ا : الفناء الثاني  (هللا به ورسوله وأما 

سوى هللا تعالى فيفنى بمعبوده عن عبادته وبمذكوره عن ذكره  وبمعروفه عن معرفت�ه بحي�ث ق�د 
يغيب عن شھود نفسه لما سوى هللا تعالى فھذا حال ناقص قد يعرض ل�بعض الس�الكين ول�يس ھ�و 

لم يعرف مثل ھذا للنبي ص�لى هللا علي�ه وس�لم وللس�ابقين اQول�ين وم�ن  من لوازم طريق هللا ولھذا
جعل ھذا نھاية السالكين فھو ضال ض�� مبينا وكذلك من جعله من لوازم طريق هللا فھو مخطئ 
بل ھو من عوارض طريق هللا التي تعرض لبعض الن�اس دون بع�ض ل�يس ھ�و م�ن الل�وازم الت�ي 

و الفناء عن وجود الس�وي بحي�ث ي�رى أن وج�ود المخل�وق ھ�و فھ: تحصل لكل سالك وأما الثالث 
عين وجود الخالق وأن الوجود واحد بالعين فھو ق�ول أھ�ل ا�لح�اد وا�تح�اد ال�ذين ھ�م م�ن أض�ل 

فإن الواحد من ھؤ�ء � يمكنه أن يطرد قوله فإن�ه : العباد وأما مخالفتھم لضرورة العقل والقياس 
ييز بين المأمور والمحظور فعومل بموجب ذلك مثل أن يضرب إذا كان مشاھدا للقدر من غير تم

ويجاع حت�ى يبتل�ى بعظ�يم اQوص�اب واQوج�اع ف�إن �م م�ن فع�ل ذل�ك ب�ه وعاب�ه فق�د نق�ض قول�ه 
متناول : ھذا الذي فعله مقضي مقدور فخلق هللا وقدره ومشيئته : وخرج عن أصل مذھبه وقيل له 

ك فھو حجة لھذا وإ� فليس بحجة � لك و� له فقد تبين لك وله وھو يعمكما فإن كان القدر حجة ل
بضرورة العقل فساد قول من ينظر إلى القدر ويعرض  عن اQم�ر والنھ�ي والم�ؤمن م�أمور ب�أن 

وإن تص�بروا وتتق�وا � { : يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور كم�ا ق�ال تع�الى 
إن�ه م�ن يت�ق ويص�بر ف�إن هللا � يض�يع أج�ر {  :وق�ال ف�ي قص�ة يوس�ف . } يضركم كيدھم ش�يئا 

فاص�بر إن { : فالتقوى فعل ما أمر هللا به وترك ما نھى هللا عنه ولھذا قال هللا تعالى } المحسنين 
; ف�أمره م�ع ا�س�تغفار بالص�بر } وعد هللا حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي وا�بكار 

لھ��م وآخ�رھم ق��ال النب��ي ص�لى هللا علي��ه وس�لم ف��ي الح��ديث ف�إن العب��اد � ب�د لھ��م م��ن ا�س�تغفار أو
يا أيھا الناس توبوا إلى ربكم فوالذي نفس�ي بي�ده إن�ي Qس�تغفر هللا وأت�وب إلي�ه ف�ي { : " الصحيح 

إن�ه ليغ�ان عل�ى قلب�ي وإن�ي Qس�تغفر هللا وأت�وب إلي�ه ف�ي { : " وقال } اليوم أكثر من سبعين مرة 
اللھم اغفر لي خطيئتي وجھلي وإس�رافي ف�ي أم�ري وم�ا أن�ت { "  وكان يقول. } اليوم مائة مرة 

اللھ�م اغف�ر ل�ي م�ا ; اللھم اغفر لي خطئي وعمدي وھزلي وجدي وكل ذل�ك عن�دي ; أعلم به مني 
وق�د } قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأن�ت الم�ؤخر 

وعن إبليس أب�ي ; وتاب إليه فاجتباه ربه فتاب عليه وھداه  ذكر عن آدم أبي البشر أنه استغفر ربه
أنه أصر متعلقا بالقدر فلعنه وأقصاه فمن أذن�ب وت�اب ون�دم فق�د أش�به أب�اه وم�ن  -لعنه هللا  -الجن 

ليع��ذب هللا } { وحملھ��ا ا�نس��ان إن��ه ك��ان ظلوم��ا جھ��و� { : أش��به أب��اه فم��ا ظل��م  ق��ال هللا تع��الى 
المش��ركين والمش��ركات ويت��وب هللا عل��ى الم��ؤمنين والمؤمن��ات وك��ان هللا المن��افقين والمنافق��ات و

{ : ولھذا قرن هللا سبحانه ب�ين التوحي�د وا�س�تغفار ف�ي غي�ر آي�ة كم�ا ق�ال تع�الى } غفورا رحيما 

فاس��تقيموا إلي��ه { : وق��ال تع�الى } ف�اعلم أن��ه � إل�ه إ� هللا واس��تغفر ل�ذنبك وللم��ؤمنين والمؤمن�ات 
أ� تعبدوا } { الر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير { : قال تعالى و} واستغفروه 

وأن اس�تغفروا ربك�م ث�م توب�وا إلي�ه يم�تعكم متاع�ا حس�نا إل�ى } { إ� هللا إنني لكم منه نذير وبشير 
يقول الش�يطان أھلك�ت الن�اس { : " وفي الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم وغيره } أجل مسمى 

فلما رأيت ذلك بثثت فيھم اQھ�واء فھ�م ي�ذنبون و� ; وأھلكوني ب� إله إ� هللا وا�ستغفار بالذنوب 
وق��د ذك��ر س��بحانه ع��ن ذي الن��ون أن��ه ن��ادى ف��ي } يتوب��ون Qنھ��م يحس��بون أنھ��م يحس��نون ص��نعا 

فاس�تجبنا ل�ه ونجين�اه م�ن { : الظلمات أن � إله إ� أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قال تعالى 



دعوة أخي ذي النون ما دعا بھا { " قال النبي صلى هللا عليه وسلم } غم وكذلك ننجي المؤمنين ال
وجماع ذلك أنه � بد له في اQمر من أصلين و� بد له في القدر م�ن } مكروب إ� فرج هللا كربه 

علم بما أم�ر عليه ا�جتھاد في ا�متثال علما وعم� ف� تزال تجتھد في ال" اQمر " ففي .  أصلين 
ثم عليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه في المأمور وتعديه الحدود ولھذا كان . هللا به والعمل بذلك 

من المشروع أن يختم جميع اQعمال با�ستغفار فكان النبي صلى هللا عليه وسلم إذا انصرف م�ن 
اموا باللي��ل وختم��وه فق��} والمس��تغفرين باQس��حار { : ص���ته اس��تغفر ث�ث��ا وق��د ق��ال هللا تع��الى 

ورأي��ت الن��اس } { إذا ج��اء نص��ر هللا والف��تح { وآخ��ر س��ورة نزل��ت ق��ول هللا تع��الى , با�س��تغفار 
وفي الصحيح أنه كان } فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا } { يدخلون في دين هللا أفواجا 

ھ�م ربن�ا وبحم�دك اللھ�م س�بحانك الل{ : " صلى هللا عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده 
فعليه أن يستعين با  في فعل ما أمر به ويتوكل علي�ه " القدر " يتأول القرآن وأما في } اغفر لي 
ويرغب إليه ويستعيذ به ويكون مفتقرا إليه في طلب الخير وترك الشر وعليه أن يصبر ; ويدعوه 

وإذا آذاه الن�اس عل�م ; يكن ليص�يبه على المقدور ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم 
ي�ا آدم أن�ت أب�و البش�ر خلق�ك هللا : أن ذلك مقدر عليه ومن ھذا الباب احتجاج آدم وموسى لما ق�ال 

: لم�اذا أخرجتن�ا  ونفس�ك م�ن الجن�ة ؟ فق�ال ل�ه آدم ; بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك م�ئكت�ه 

وعص�ى آدم { : با علي من قب�ل أن أخل�ق أنت موسى الذي اصطفاك هللا بك�مه فبكم وجدت مكتو
بكذا وكذا فحج آدم موسى وذلك أن موسى لم يكن عتبه bدم Qج�ل ال�ذنب ف�إن : قال } ربه فغوى 

ولكن Qجل المصيبة التي لحقتھم من ذلك ; آدم قد كان تاب منه والتائب من الذنب كمن � ذنب له 
{ : ن يستغفروا من المعائب كما قال تعالى وھم مأمورون أن ينظروا إلى القدر في المصائب وأ. 

كان عابدا   مطيعا : فمن راعى اQمر والقدر كما ذكر } فاصبر إن وعد هللا حق واستغفر لذنبك 
; له مستعينا به متوك� عليه من الذين أنعم هللا عليھم من النبيين والصديقين والشھداء والصالحين 

إي�اك نعب�د { : نه ب�ين ھ�ذين اQص�لين ف�ي مواض�ع كقول�ه وحسن أولئك رفيق�ا وق�د جم�ع هللا س�بحا
{ : وقوله } عليه توكلت وإليه أنيب { : وقوله } فاعبده وتوكل عليه { : وقوله } وإياك نستعين 

ويرزقه من حيث � يحتسب ومن يتوكل على هللا فھو حسبه إن } { ومن يتق هللا يجعل له مخرجا 
وكان النبي صلى هللا عليه { فالعبادة   وا�ستعانة به } ء قدرا هللا بالغ أمره قد جعل هللا لكل شي

فإنه � حول و� قوة إ� با  ; فما لم يكن با  � يكون } وسلم يقول عند اQضحية  اللھم منك ولك 
  وما لم يكن با  ف� ينفع و� يدوم

ي موافق�ة أم�ره ال�ذي بع�ث ب�ه والثان( أحدھما إخ�ص الدين له . ( و� بد في عبادته من أصلين . 
اللھم اجعل عملي كله صالحا : ولھذا كان عمر بن الخطاب رضي هللا عنه يقول في دعائه ; رسله 

{ : وق�ال الفض�يل ب�ن عي�اض ف�ي قول�ه تع�الى ; واجعله لوجھك خالصا و� تجعل Qحد في�ه ش�يئا 

: ما أخلص�ه وأص�وبه ؟ ق�ال  :أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا علي : قال } ليبلوكم أيكم أحسن عم� 

إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون 
والخالص أن يكون   والصواب أن يكون على السنة ولھذا ذم هللا المشركين في ; خالصا صوابا 

ه هللا من عب�ادة غي�ره وفع�ل م�ا ل�م القرآن على اتباع ما شرع لھم شركاؤھم من الدين ما لم يأذن ب
كم�ا } أم لھم شركاء شرعوا لھم من الدين ما ل�م ي�أذن ب�ه هللا { : يشرعه من الدين كما قال تعالى 

والدين الحق أنه � حرام إ� ما حرمه هللا و� دين إ� ما . ذمھم على أنھم حرموا ما لم يحرمه هللا 
  .شرعه 

ف�المؤمنون المتق�ون ھ�م ل�ه وب�ه يعبدون�ه :  عل�ى أربع�ة أقس�ام ث�م إن الن�اس ف�ي عبادت�ه واس�تعانته 
وطائفة تعبده من غي�ر اس�تعانة و� ص�بر فتج�د عن�د أح�دھم تحري�ا للطاع�ة وال�ورع . ويستعينونه 

وطائفة فيھم استعانة . بل فيھم عجز وجزع ; لكن ليس لھم توكل واستعانة وصبر ; ولزوم السنة 
Qمر و� متابعة للسنة فقد يمكن أحدھم ويك�ون ل�ه ن�وع م�ن وتوكل وصبر من غير استقامة على ا

الحال باطنا وظاھرا ويعطى من المكاشفات والتأثيرات ما لم يعطه الصنف اQول ولكن � عاقب�ة 
إن ل�م ; ف�اQولون لھ�م دي�ن ض�عيف ولكن�ه مس�تمر ب�اق ; له فإنه ليس من المتقين والعاقب�ة للتق�وى 

ؤ�ء Qحدھم حال وقوة ولكن � يبقى له إ� ما وافق فيه اQمر وھ; يفسده صاحبه بالجزع والعجز 



فھ��و � يش�ھد أن علم��ه   و� أن�ه ب��ا  ; واتب�ع في�ه الس��نة وش�ر اQقس��ام م�ن � يعب��ده و� يس�تعينه 
ھم في تعظيم اQمر والنھي والوعد والوعيد  -من القدرية الذين أنكروا القدر  -فالمعتزلة ونحوھم 

لجبري�ة القدري�ة ال�ذين يعرض�ون ع�ن الش�رع واQم�ر والنھ�ي والص�وفية ھ�م ف�ي خير من ھؤ�ء ا
خير من المعتزلة ولكن فيھم من فيه ن�وع ب�دع م�ع إع�راض ع�ن : القدر ومشاھدة توحيد الربوبية 

والوعد والوعيد  حتى يجعلوا الغاية ھي مشاھدة توحيد الربوبية والفناء في . بعض اQمر والنھي 
معتزلين لجماعة المسلمين وسنتھم فھم معتزلة من ھذا الوجه وقد يك�ون م�ا ذلك ويصيرون أيضا 

وإنما دين . وقعوا فيه من البدعة شرا من بدعة أولئك المعتزلة وكلتا الطائفتين نشأت من البصرة 
هللا ما بعث به رسله وأنزل به كتبه وھو الصراط المستقيم وھو طريقة أصحاب رسول هللا ص�لى 

{ : قال تعالى , خير القرون وأفضل اQمة وأكرم الخلق على هللا تعالى بعد النبيين هللا عليه وسلم 

والسابقون اQولون من المھاجرين واQنصار وال�ذين اتبع�وھم بإحس�ان رض�ي هللا ع�نھم ورض�وا 
فرضي عن السابقين اQولين رضا مطلقا ورضي عن التابعين لھم بإحسان وق�د ق�ال النب�ي } عنه 

خير القرون الق�رن ال�ذي بعث�ت ف�يھم ث�م ال�ذين { : " وسلم في اQحاديث الصحيحة  صلى هللا عليه
م�ن ك�ان م�نكم مس�تنا : وك�ان عب�د هللا ب�ن مس�عود رض�ي هللا عن�ه يق�ول } يلونھم ثم الذين يل�ونھم 

أولئ�ك أص�حاب رس�ول هللا ص�لى هللا علي�ه ; فليستن بمن قد م�ات ف�إن الح�ي � ت�ؤمن علي�ه الفتن�ة 
قوم اختارھم هللا لصحبة نبيه صلى هللا عليه ; اQمة قلوبا وأعمقھا علما وأقلھا تكلفا  وسلم أبر ھذه

وسلم وإقامة دينه فاعرفوا لھم حقھم وتمسكوا بھديھم فإنھم كانوا على الھدى المستقيم  وقال حذيفة 
ل�ئن  ي�ا معش�ر الق�راء اس�تقيموا وخ�ذوا طري�ق م�ن ك�ان ق�بلكم ف�وهللا: بن اليمان رض�ي هللا عنھم�ا 

اتبعتموھم لقد سبقتم سبقا بعيدا ولئن أخذتم يمينا وشما� لقد ضللتم ض�� بعيدا وقد قال عبد هللا بن 
خط لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خطا وخط حول�ه خطوط�ا ع�ن { : مسعود رضي هللا عنه 

وأن { إليه ثم قرأ ھذا سبيل هللا وھذه سبل على كل سبيل منھا شيطان يدعو : يمينه وشماله ثم قال 
وق�د أمرن�ا س�بحانه أن } } ھذا صراطي مستقيما فاتبعوه و� تتبعوا السبل فتف�رق بك�م ع�ن س�بيله 

صراط الذين أنعمت عليھم غير المغضوب عليھم } { اھدنا الصراط المستقيم { نقول في ص�تنا 
والنصارى ض�الون  اليھود مغضوب عليھم{ : " وقال النبي صلى هللا عليه وسلم } و� الضالين 

: ولھ�ذا ك�ان يق�ال . وذلك أن اليھود عرفوا الحق ولم يتبعوه والنص�ارى عب�دوا هللا بغي�ر عل�م } ; 

{ : وق�ال تع�الى ; تعوذوا با  من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاھل ف�إن فتنتھم�ا فتن�ة لك�ل مفت�ون 

م�ن أع�رض ع�ن ذك�ري ف�إن ل�ه و} { فإما يأتينكم مني ھدى فمن اتبع ھداي ف� يض�ل و� يش�قى 
تكفل هللا لم�ن ق�رأ الق�رآن وعم�ل بم�ا في�ه أن � : قال ابن عباس رضي هللا عنھما } معيشة ضنكا 

ذلك الكتاب � } { الم { : يضل في الدنيا و� يشقى في اbخرة وقرأ ھذه اbية  وكذلك قوله تعالى 
} { ص��ة ومم�ا رزقن�اھم ينفق��ون ال�ذين يؤمن��ون بالغي�ب ويقيم�ون ال} { ري�ب في�ه ھ�دى للمتق�ين 

أولئ�ك عل�ى ھ�دى م�ن } { والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وباbخرة ھم يوقنون 
ف�أخبر أن ھ�ؤ�ء مھت�دون مفلح�ون وذل�ك خ��ف المغض�وب عل�يھم } ربھم وأولئك ھم المفلح�ون 

ص�راط ال�ذين أنع�م هللا ; يم والضالين فنسأل هللا العظ�يم أن يھ�دينا وس�ائر إخوانن�ا ص�راطه المس�تق
عليھم من النبيين والصديقين والشھداء والصالحين وحس�ن أولئ�ك رفيق�ا وحس�بنا هللا ونع�م الوكي�ل 

  والحمد   رب العالمين وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

 


